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EXPUNERE DE MOTIVE

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- prevederile Legii nr.154/2012 privind Regimul infrastructurii re

comunica
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

PROPUN:

Supunerea spre analiza, dezbaterea, aprobarea Consiliului Local al orașului
Nădlac a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la
condi pe proprietatea publică sau privată a
ora
comunica
acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și
măsurile privind construirea de re
fiind contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea
accesului pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau
mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora.

Legea nr.154/2012 stabile pe
proprietatea publică sau privată a ora nerii,
înlocuirii, sau mutării re
infrastructură necesare sus
elementelor de infrastructură, precum
comunica

Art.2, alin.1, lit.a din Legea nr.154/2012 define acces pe
proprietă ca fiind accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietatea
publică sau privată, după caz, în scopul instalăii, înre mutării
re
sus

Titularii dreptului de acces pe proprietatea, își pot exercita dreptul de acces
numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate sau de
administrare asupra imobilului, respectiv cu asocia



Crearea unui cadru contractual cât mai stabil, transparent și echitabil între
Operator
securizare a re
dezvoltare optimă a acestora pe termen lung. Administratorul trebuie să aplice
principiul nediscriminării  fa
electronice, oferind aceleași condi
Operatorilor.

Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea
accesului pe proprietate vine în sprijinul furnizorilor de re
comunica structurarea și popularizarea drepturilor și
obliga
garan
drepturilor de proprietate/folosin lor.

Dispozi
dispozi -se astfel un drept de servitute legală având
natura juridică a unui drept real, acest drept se exercită în condi
conven iei păr

Primar,
VASILE CICEAC


