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HOTĂRÂREA  NR. 35
 Privind modificarea HCL nr.20/30.03.2021 prin modificarea art. 22 

alin.1, art.25 și anexa nr. 3 la acestă hotărâre.

Consiliul Local al  comunei Dănești județul Gorj;
  Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre inițiat;
-Referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre ;
-Raportul de specialitate al compartimentului  urbanism , ingineria mediului 
și relații publice;
-Adresa Instituției Prefectului  Județului Gorj cu nr. 6447/ 23.04.2021
-Decizia ANCOM nr. 997/2018, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru 
exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică,
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
 În baza prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din OUG  57/2019 
privind codul administrative;

                                H O T A R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din data de  30.03.2021 referitoare
la  aprobarea  Regulamentului  referitor  la  condiţiile  în  care  se  realizează
accesul pe proprietatea publică sau privată   în vederea instalării, întretinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor
de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a
elementelor  de  infrastructură,  precum  și  măsurile  privind  construirea  de
reţele de comunicaţii electronice in subteran prin modificarea art.22 al. (1)
din  Regulament care va avea următorul cuprins: sa  prezinte  in  termenul
prevazut la art. 4 alin. (4) inventarul retelelor detinute pe raza comunei Dănești..

 Art.2.Se aprobă modificarea art.25 (1) din Regulamentul privind condiţiile
în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată   în vederea
instalării,  întretinerii,  înlocuirii  sau  mutării  reţelelor  de  comunicaţii



electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora,
modul  de  utilizare  partajată  a  elementelor  de  infrastructură,  precum  și
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice in subteran
care  va  avea  următorul  cuprins  : Art.25  (1)  Constatarea  contraventiilor  si
aplicarea sanctiunilor contraventionale  se face de catre persoanele care au atributii
in acest sens., respectiv persoanele încadrate în compartimentul urbanism,ingineria
mediului și relații  cu publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei
Dănești , județul Gorj.

Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 20/30.03.2021, 
respectiv prin modificarea aprobării tarifelor maxime pentru satele 
componente ale comunei Dănești , județul Gorj,cu gradul 4 și 5  și  anexată 
la prezenta hotărâre.
Art.4.Se mențin restul  prevederilor din HCL nr. 20/2021.

Art. 5.Prezenta hotărâre se va comunica, primarului, compartimentului 
urbanism, ingineria mediului și relații publice, Instituției Prefectului 
Județului Gorj și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 
instituției.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  27.05.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi 
contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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