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JUDETUL BACĂU 
COMUNA COLONEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea 
publica sau privata a comunei Colonești judetul Bacău, in vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau 
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii 
acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind 
construirea de retele de comunicaţii electronice " 
 
Consiliul Local Colonești intrunit in şedinţa ordinara azi  24.09.2013; 
Avănd în vedere: 
Adresa comunicare nr.OJBC/494-16/02.09.2013 emisă de Autoritatea Națională pentru Admnistrarea și 
Reglementarea în Comunicații; 
Proiectul de hotărăre nr.3629 din 18.09.2013, Expunerea de motive a primarului nr.3628 din 18.09.2013, 
Raportul de specialitate al compartimentului Tehnic- Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.3627 din 
18.09.2013, Raportul de avizare a Comisiei de specialitate al CL Colonesti nr. 3673 din 20.09.2013 privind 
aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau 
privata a comunei Colonești judetul Bacău, in vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor 
de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora , modul de 
utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de retele de 
comunicaţii electronice "; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind " Regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice "; 
In temeiul prevederilor, art.36 alin.(2) lit.c) alin.(5) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.14 coroborat cu art.45 alin (1), 
art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificările 
si completările ulterioare, Consiliul Local Colonești; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aproba Regulamentul referitor la condiţiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea 
publica sau privata a comunei Colonești județul Bacău in vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de 
utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de 
comunicaţii electronice, prezentat in anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului Comunei 

Colonești judetul Bacău, ANCOM Bucuresti, se va aduce la cunostinta publica prin afisare. 
 

 
                    Președinte de sedinţă,                                                         Contrasemnează, 
                   Vînău Vasile Nicușor                                                                   Secretar,  
                                                                                                                    Brandiu Ionel 
 
 
Nr.41 din 24.09.2013 

 

Adoptata cu 11 voturi “pentru”,0 “impotriva”, 0”abtineri” 
Au fost prezenti  11consilieri din cei 11 aleși  
 
 


