
R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 25 /2014
privind aprobarea extinderii rețelei electrice

în satul Delnița nr.189/A

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
26 august 2014.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba, și a Raportului de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.1438/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local;

Având în vedere adresa nr.509/2014 a S.C. Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A Sucursala  Harghita.

Pe baza art.12, art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr.123/2012:

În temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările
ulterioare; art.48 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Pe baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională
în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.c alin.(5) lit.a,  art.45
alin.(2) lit e, art.115 alin.(1)  lit. b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :

Art.1. Se aprobă amplasarea 25 ml cablu electric subteran  pentru
lucrarea branșament electric trifazat subteran tip ACYABY 3x 35+16 pentru



beneficiarul Uj Judit,comuna Păuleni-Ciuc, Delniţa nr.189/A, din domeniul
public al comunei Păuleni-Ciuc, cu drept de uz și servitute în favoarea
ELECTRICA , acces în vederea exploatării instalațiilor, pentru întreținere și
reparații pe durata de existență a liniei, fără  pretenții financiare.

Art.2. Planul de situație anexată face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum
și Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului comunei Păuleni-
Ciuc , S.C  Electrica Distribuție Transilvania Sud  S.A Sucursala  Harghita,
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Președinte de ședință
Baczani Ioan Levente

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr. 25
Adoptată în şedinţa din 26 august 2014 cu un număr de 8 voturi din
numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 11 /2014
privind aprobarea extinderii rețelei electrice

în satul Păuleni-Ciuc

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
25 martie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba, și a Raportului de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.446/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local;

Având în vedere adresa nr.129/2014 a S.C Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A Sucursala  Harghita.

Pe baza  art.12, art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr.123/2012:

În temeiul prevederilor  Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările
ulterioare; art.48 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Pe baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională
în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.c alin.(5) lit.a,  art.45
alin.(2) lit e, art.115 alin.(1)  lit. b  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :



Art.1. Se aprobă amplasarea a 45 m cablu electric subteran  pentru
lucrarea branșament electric trifazat subteran, pentru beneficiarul Xantus
Attila Păuleni-Ciuc nr.45D, din domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc,
cu drept de uz și servitute în favoarea ELECTRICA , acces în vederea
exploatării instalațiilor, pentru întreținere și reparații pe durata de existență a
liniei, fără  pretenții financiare.

Art.2. Planul de situație anexată face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum
și Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică  pentru Primarul comunei
Păuleni-Ciuc , S.C  Electrica Distribuție Transilvania Sud  S.A Sucursala
Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Preşedintele şedinţei
Kovács Attila

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr.11
Adoptată în şedinţa din 25 martie 2014 cu un număr de ___ voturi din
numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 11 /2014
privind aprobarea extinderii rețelei electrice

în satul Păuleni-Ciuc

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
25 martie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba, și a Raportului de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.446/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local;

Având în vedere adresa nr.129/2014 a S.C Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A Sucursala  Harghita.

Pe baza  art.12, art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr.123/2012:

În temeiul prevederilor  Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările
ulterioare; art.48 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Pe baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională
în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.c alin.(5) lit.a,  art.45
alin.(2) lit e, art.115 alin.(1)  lit. b  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :



Art.1. Se aprobă amplasarea a 45 m cablu electric subteran  pentru
lucrarea branșament electric trifazat subteran, pentru beneficiarul Xantus
Attila Păuleni-Ciuc nr.45D, din domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc,
cu drept de uz și servitute în favoarea ELECTRICA , acces în vederea
exploatării instalațiilor, pentru întreținere și reparații pe durata de existență a
liniei, fără  pretenții financiare.

Art.2. Planul de situație anexată face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum
și Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică  pentru Primarul comunei
Păuleni-Ciuc , S.C  Electrica Distribuție Transilvania Sud  S.A Sucursala
Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Preşedintele şedinţei
Kovács Attila

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr.11
Adoptată în şedinţa din 25 martie 2014 cu un număr de ___ voturi din
numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 18 /2014
privind aprobarea extinderii rețelei electrice

în satul Păuleni-Ciuc

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba, și a Raportului de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.1044/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local;

Având în vedere adresa nr.281/2014 a S.C Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A Sucursala  Harghita.

Pe baza  art.12, art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr.123/2012:

În temeiul prevederilor  Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările
ulterioare; art.48 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Pe baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională
în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.c alin.(5) lit.a,  art.45
alin.(2) lit e, art.115 alin.(1)  lit. b  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :



Art.1. Se aprobă amplasarea 35 ml cablu electric subteran  pentru
lucrarea branșament electric trifazat subteran tip ACYABY 25+16 pentru
beneficiarul Herța Ioan Paul, Păuleni-Ciuc nr.44C, din domeniul public al
comunei Păuleni-Ciuc, cu drept de uz și servitute în favoarea ELECTRICA ,
acces în vederea exploatării instalațiilor, pentru întreținere și reparații pe
durata de existență a liniei, fără  pretenții financiare.

Art.2. Planul de situație anexată face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum
și Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică  pentru Primarul comunei
Păuleni-Ciuc , S.C  Electrica Distribuție Transilvania Sud  S.A Sucursala
Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Președinte  de ședință
Baczani Ioan Levente

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr. 18
Adoptată în şedinţa din 27.05 2014 cu un număr de 10 voturi din numărul
total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 12 /2014
privind aprobarea extinderii rețelei electrice în satul Șoimeni

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
25 martie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba,și a Raportului de spercialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.816/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local;

Având în vedere adresa nr.173/2014 a S.C Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A Sucursala  Harghita.

Pe baza  art.12, art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr.123/2012:

În temeiul prevederilor  Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările
ulterioare; art.48 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Pe baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională
în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.c alin.(5) lit.a,  art.45
alin.(2) lit e, art.115 alin.(1)  lit. b  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :

Art.1. Se aprobă amplasarea  15  ml cablu electric subteran  pentru
lucrarea branșament electric trifazat subteran, pentru beneficiarul  Gergely



Attila, Păuleni-Ciuc ,sat ;oimeni nr.214, din domeniul public al comunei
Păuleni-Ciuc,satul Șoimeni, cu drept de uz și servitute în favoarea
ELECTRICA , acces în vederea exploatării instalațiilor, pentru întreținere și
reparații pe durata de existență a liniei, fără  pretenții financiare.

Art.2. Planul de situație anexată face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum
și Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică  pentru Primarul comunei
Păuleni-Ciuc , S.C  Electrica Distribuție Transilvania Sud  S.A Sucursala
Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Președinte de ședință
Kovacs Attila

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr. 12
Adoptată în şedinţa din 29 aprilie 2014 cu un număr de 8 voturi din
numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 8/2014

privind aprobarea proiectului şi a studiului de fezabilitate
Amenajare parc și loc pentru târg cu spațiu de joacă la Delniţa, comuna Păuleni -Ciuc,

Consiliul Local al Comunei Păuleni-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 februarie
2014;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările,

Luând act de expunerea de motive al primarului comunei Păuleni-Ciuc în calitatea sa
de iniţiator privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei, de raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de raportul comisiei de speciali tate a
Consiliului Local Păuleni-Ciuc;

Văzând prevederile Apelului de selecţie aferent Măsurii nr. 1.1 „Dezvoltarea satelor”
din cadrul Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei LEADER „Csík”, măsură lansată în baza
prevederilor Măsurii nr. 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, din cadrul PNDR,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-
economici ai proiectului,, Amenajare spaţiu public şi extindere imobil cu amenajare punct de
prelucrare manufactural lapte şi carne, comuna Păuleni-Ciuc, sat Delniţa

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a,e ), alin.(6) lit.a pct.14
precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1)- Luând în considerare obiectivele formulate în Strategia de Dezvoltare a Judeţului
Harghita 2002-2013, în Planul Local de Dezvoltare al Asociaţiei LEADER „Csík” şi a direcţiilor
de dezvoltare a Comunei Păuleni-Ciuc, ” Amenajare parc și loc pentru târg cu spațiu de joacă la
Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc” pentru care se solicită finanţare din cadrul Măsurii nr. 1.1
„Dezvoltarea satelor” din cadrul Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei LEADER „Csík”.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici al investiţiei, după cum urmează:
a) valoarea totală a investiţiei (cu TVA): 96,392 mii lei, din care C+M 65,415

mii lei (cu TVA),
b) durata de realizare a investiţiei: 6 luni,



Art.2.- Se confirmă faptul că lucrările sunt prevăzute în bugetul local din 2014 şi vor
fi prevăzute în bugetele anilor următori în perioada de realizare a
investiţiei;

Art.3. - Se confirmă faptul că proiectul prevăzut la art.nr.1 este în conformitate cu
Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei LEADER „Csík” şi cu direcţiile strategice definite
pentru Comuna Păuleni-Ciuc .

Art. 4.- Se asigură finanţarea cotei TVA de 24 % fiind cheltuială neeligibilă, în suma
de 18,657 mii lei din valoarea totală a proiectului .

Art.5.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

- pentru a asigura un cadru local civilizat de petrecere a timpului liber, respectiv socializarea
localnicilor Delniţei, se va realiza un mic spaţiu public în forma unui parc, dotat cu tarabe pentru
mici expoziţii şi târguri locale meşteşugăreşti și un loc de joacă pentru copii. Spaţiul astfel realizat
va putea deveni un mic centru al satului, fiind amplasat în apropierea şcolii generale şi a casei de
cultură.

Art.6.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la
articolul 1. vor fi suportate din veniturile proprii ale bugetului local, precum şi cheltuielile de
întreţinere şi de exploatare a investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care
investiţia a fost dată în exploatare;

Art.7. Se desemnează ca reprezentant legal al proiectului pe domnul Ferencz Csaba
în calitate de primar.

Art.8.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Păuleni-Ciuc, dl. Ferencz Csaba .

Păuleni-Ciuc la 27.02. 2014.

Președinte de ședință
Kovács Attila Contrasemnează

Secretar
Fülöp Erzsébet

Adoptat cu ....... voturi pentru, din cei 11 consilieri în funcţie.

JUDEŢUL HARGHITA



COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 333705

Adresa e- mail office@pauleni-ciuc.eu
Nr.________/2014

EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea proiectului şi a studiului de fezabilitate

Amenajare parc și loc pentru târg cu spațiu de joacă la Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc

- Közterület rendezés és játszótér kialakitására vonatkozó terv-és
megvalósíthatósági tanulmány jováhagyása

A. EXPUNERE DE MOTIVE/ INDOKLÁS

Având în vedere prevederile Apelului de selecţie aferent Măsurii nr. 1.1 „Dezvoltarea
satelor” din cadrul Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei LEADER „Csík”, măsură lansată
în baza prevederilor Măsurii nr. 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, din cadrul
PNDR, propun aprobarea proiectului şi a studiului de fezabilitate „ Amenajare parc și loc
pentru târg cu spațiu de joacă la Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc”

Primar,
Ferencz Csaba

B. RAPORT DE SPECIALITATE/ SZAKIRODAI JELENTÉS

Pentru a asigura un cadru local civilizat de petrecere a timpului liber, respectiv socializarea
localnicilor Delniţei, se va realiza un mic spaţiu public în forma unui parc, dotat cu tarabe pentru
mici expoziţii şi târguri locale meşteşugăreşti și loc de joacă pentru copii. Spaţiul astfel realizat va
putea deveni un mic centru al satului, fiind amplasat în apropierea şcolii generale şi a casei de
cultură.
În cadrul proiectului aferent Măsurii nr. 1.1 „Dezvoltarea satelor” din cadrul Planului de
Dezvoltare Locală al Asociaţiei LEADER „Csík”, măsură lansată în baza prevederilor Măsurii
nr. 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, din cadrul PNDR, se poate realiza
cele propuse la Delniţa pe terenul intravilan pe care  se află un Grajd din lemn.
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este: 96,392 mii lei, din care C+M 65,415 mii lei (cu
TVA), durata de realizare a investiţiei: 6 luni.
Se asigură finanţarea cotei TVA de 24 % fiind cheltuială neeligibilă, în suma de 18,657 mii lei
din valoarea totală a proiectului.



Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1. vor fi
suportate din veniturile proprii ale bugetului local, precum şi cheltuielile de întreţinere şi de
exploatare a investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată
în exploatare;
Obiective principale al investiţiei sunt următoarele :

- realizarea unui mic spaţiu public în forma unui parc, dotat cu tarabe pentru mici expoziţii şi
târguri locale meşteşugăreşti și un loc de joacă pentru copii.

Consilier,
Kanya Terez



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂRE NR. 21/2014
privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care

contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Consiliul Local al Comunei Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, întrunit în
şedinţa ordinară din data de 24 iunie 2014, convocată prin Dispoziţia nr. 45
/2014 emisă de primarul comunei Păuleni-Ciuc,
Având în vedere:

 Expunerea de motive a viceprimarului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu
nr. 1024/2014;

 Raportul compartimentului de asistență socială nr. 1094/2014
 Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţia copilului,

muncă, protecţia socială şi sport;
 Procesul verbal de afişare nr.7/2014 privind îndeplinirea procedurilor de

transparenţă decizională;
Luând în considerare prevederile:

 Art.2 și art.16 din Ordonanța nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul
juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii

 Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor
educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „a”, „b”, „d”, alin. (6) şi alin. (9) şi art.
45, alin. (1) şi (6) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Se stabilesc domeniile serviciilor publice şi locurile în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, urmare a înlocuirii
sancţiunii de amendă contravenţională cu sancţiunea prestării unei activităţi în
folosul comunităţii, în domeniile:
a) întreţinerea locurilor de agrement ;
b) activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor culturale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
e) curăţarea rigolelor străzilor;
f) decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;
g) întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport;



h) văruirea pomilor de pe raza comunei;
i) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din
comună;
j) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în
proprietatea comunei Păuleni-Ciuc ;
k) alte lucrări de orice fel în folosul comunității pe teritoriul comunei.
(2) Mandatele privind sancţiunea de prestare a unei activităţi în folosul comunităţii
vor fi executate pe raza administrativ-teritorială a Comunei Păuleni-Ciuc.
Art. 2. Programul de muncă precum şi normele privind executarea de activităţi în
folosul comunităţii sunt cele stabilite potrivit legii şi Regulamentului prevăzut în
anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după
următoarea formulă : salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program
complet de lucru de 168 ore medie pe lună, stabilit prin actele normative în vigoare
la data transformării amenzii contravenţionale în prestarea unor servicii în folosul
comunităţii.
Art. 4. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti privind transformarea
sancţiunii de amendă contravenţională cu sancţiunea prestării unei activităţi în
folosul comunităţii, compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite și de
achiziție publică va opera stingerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile
pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Păuleni-Ciuc.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, Primarului
Comunei Păuleni-Ciuc, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita şi instanţelor
judecătoreşti competente.

Președinte de ședință
Baczani Ioan Levente Contrasemneză pentru legalitate,

Fulop Erzsebet – secretar

Nr.21
Adoptat la şedinţa  ordinară  din data de   24.06.2014
Cu un număr de 9 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



Anexa nr.1 la H.CL nr. 21/2014

REGULAMENT
Privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în folosul comunităţii

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1 Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor,
persoane fizice, având domiciliul pe raza comunei Păuleni-Ciuc, pentru care
instanţa de judecată a dispus prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinând
seama de aptitudinile fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale,
de la caz la caz.
Art.2 La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunităţii aplicate de către
instanţa de judecată care urmează să fie prestată de către contravenient se va avea
în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, fiind exceptată
prestarea de activităţi în locuri cu grad ridicat de risc în prestarea activităţii sau
care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii
persoanei.
Art.3 Sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii
poate fi aplicată numai de către instanţa de judecată

Capitolul II – Domeniile în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii

Art.4 Activitatea în folosul comunităţii se poate presta în cadrul Primăriei Comunei
Păuleni-Ciuc în următoarele domenii:
a) întreţinerea locurilor de agrement şi a pieţelor comunale;
b) activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor culturale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
e) curăţarea rigolelor străzilor;
f) decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;
g) întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport;
h) văruirea pomilor de pe raza comunei;
i) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din
comună;
j) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în
proprietatea comunei Păuleni-Ciuc;
k) alte lucrări de orice fel în folosul comunității pe teritoriul comunei.



Cap. III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în
folosul comunităţii. Drepturi şi obligaţii.

Art.5. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în
executarea mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată împreună cu
dispozitivul hotărârii.
Art.6. În executarea mandatului, primarul stabileşte, de îndată, conţinutul activităţii
ce urmează să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută
sancţiunea, precum şi programul de lucru.
Art.7. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul de muncă al contravenientului, maximum 3 ore/zi, iar în zilele
nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condiţiile în care este posibilă supravegherea activităţii
contravenientului. În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute
sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a
supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore/zi.
Art.8. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii se asigură de primar, prin persoane împuternicite în acest sens, cu
sprijinul poliţiei. Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de
persoanele împuternicite de primar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului
de către unităţile de poliţie în vederea supravegherii executării sancţiunii prestării
unei activităţi în folosul comunităţii se realizează în baza unui program de
supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul unităţii de poliţie în a cărei
rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul.
Art.9. Contravenientul se prezintă în termen de trei zile de la primirea mandatului,
la primarul comunei Păuleni-Ciuc, pentru luarea în evidenţă şi executarea
sancţiunii. Contravenientul va semna un angajament prin care va lua la cunoştinţă
despre conţinutul mandatului precum şi de programul de lucru în vederea
executării numărului de ore de muncă în folosul comunităţii stabilit de instanţa de
judecată.
Art.10. Evidenţa sancţiunilor aplicate şi a executării sancţiunilor se asigură de către
primar, prin Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. IV. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în
folosul comunităţii în cazul minorului.

Art.11. Prestarea de activităţi în folosul comunităţii poate fi efectuată şi de către
minorii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.
Art.12. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activităţi care comportă riscuri
sau este susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau
dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. Dispoziţiile art. 6 se
aplică în mod corespunzător.
Art.13. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după
programul de şcoală al contravenientului, maximum 3 ore/zi, iar în zilele
nelucrătoare 6 ore/zi, în condiţiile în care este posibilă supravegherea activităţii
contravenientului. În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să



execute sancţiunea în ficare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare
a supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6
ore/zi.

Cap. V. Dispoziţii finale
Art.14. Executarea unei activităţi în folosul comunităţii se efectuează cu
respectarea normelor de protecţia muncii. În acest sens, contravenientul va
participa la un instructaj individual privind securitatea şi sănătatea în muncă şi
P.S.I.
Logistica necesară (uneltele şi eventuale echipamente de protecţie) în vederea
desfăşurării activităţilor se asigură de Primăria Comunei Păuleni-Ciuc.
Art.15. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea
legislaţiei muncii, a legislaţiei privind protecţia muncii şi P.S.I., contravenienţilor
li se asigură, după caz, echipamente de protecţie.
Art.16. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii
prestării unei activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii intervine o hotărâre
definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare,
sancţiunea contravenţională nu se mai execută.
Art.17. În cazul executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
pe terenuri concesionate, contravaloarea lucrărilor efectuate de contravenienţi se
fac venit în bugetul local.
Art.18. La finalul executării sancţiunii, compartimentul din cadrul Primăriei
Comunei Păuleni-Ciuc însărcinat cu urmărirea executării pedepselor va înştiinţa în
scris instanţa care a emis mandatul cu privire la executarea sancţiunii şi va elibera
contravenientului un act în acest sens.

Păuleni-Ciuc, 24.06. 2014

Președinte de ședință Contrasemneză pentru legalitate
Baczani Ioan – Levente Fulop Erzsebet – secretar



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.1024/15.05.2014

EXPUNERE DE MOTIVE / INDOKLAS

În temeiul prevederilor O.G.nr.55/2002, privind regimul juridic al sancţiunii prestării
unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare propun adoptarea
unei hotărâri pentru  elaborarea și aprobarea REGULAMENTUL privind prestarea de către
contravenienţi activităţi în folosul comunităţii.

Domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în
folosul comunităţii, urmare a înlocuirii sancţiunii de amendă contravenţională cu sancţiunea
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, în comună sunt următoarele :
a) întreţinerea locurilor de agrement şi a pieţelor comunale;
b) activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor culturale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
e) curăţarea rigolelor străzilor;
f) decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;
g) întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport;
h) văruirea pomilor de pe raza comunei;
i) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din comună;
j) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea comunei
Păuleni-Ciuc ;
k) alte lucrări de orice fel în folosul comunității pe teritoriul comunei.
Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunităţii se stabileşte după următoarea formulă :
salariul minim brut pe ţară/numărul de ore pentru un program complet de lucru de 168 ore medie
pe lună, stabilit prin actele normative în vigoare la data transformării amenzii contravenţionale în
prestarea unor servicii în folosul comunităţii. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătoreşti
privind transformarea sancţiunii de amendă contravenţională cu sancţiunea prestării unei
activităţi în folosul comunităţii, compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite va opera
stingerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat
activităţi în folosul comunităţii.
Pentru realizarea celor prezentate mai sus propun adoptarea hotărârii.

Primar,
Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr,1094/02.06.2014

RAPORT DE SPECIALITATE / SZAKIRODAI JELENTES

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei, art. 52 din Legea. nr.
253/2013, privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevede:

(1) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută într-un interval de cel mult 6
luni de la data începerii prestării muncii, cu excepţia situaţiilor în care persoana nu mai este aptă
pentru prestarea unei sau unor activităţi dintre cele stabilite de consilierul de probaţiune ori
starea de incapacitate temporară de muncă a încetat, situaţii în care munca neremunerată în
folosul comunităţii poate fi prestată până la expirarea termenului de supraveghere.

(2) Două ore de activitate prestată efectiv echivalează cu o zi de muncă.
(3) În cazul persoanelor supravegheate care desfăşoară o activitate remunerată sau urmează

cursuri de învăţământ ori de calificare profesională, durata muncii prestate în aceeaşi zi
calendaristică poate fi de maximum două ore. La solicitarea persoanei supravegheate, durata
muncii prestate poate fi prelungită de către consilierul de probaţiune cu până la două ore de
muncă.

(4) În zilele nelucrătoare sau în cazul persoanelor care nu desfăşoară o activitate remunerată
ori nu urmează cursuri de învăţământ sau de calificare profesională, durata muncii prestate într-o
zi calendaristică nu poate depăşi 8 ore.

(5) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu se execută în timpul nopţii sau în zilele de
duminică şi în zilele declarate, potrivit legii, sărbători legale, decât la solicitarea persoanei şi în
măsura în care acest lucru este posibil.

(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, datorită cultelor
religioase legale din care fac parte, au altă zi de repaus decât duminica.

(7) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută cu respectarea prevederilor legale
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă. Munca neremunerată în
folosul comunităţii nu poate fi executată în locuri vătămătoare, periculoase ori care prezintă un
grad de risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor.

(8) După executarea obligaţiei muncii neremunerate în folosul comunităţii, instituţia din
comunitate unde persoana supravegheată a executat munca neremunerată în folosul comunităţii
are obligaţia de a emite şi de a comunica serviciului de probaţiune şi persoanei supravegheate un
document care atestă că munca neremunerată în folosul comunităţii a fost executată.
Art.2 din O.G.nr.55/2002 stabilește următoarele : Activitatea in folosul comunitatii se presteaza
in domeniul serviciilor publice, pentru intretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a
drumurilor, pastrarea curateniei si igienizarea localitatilor, desfasurarea de activitati in folosul
caminelor pentru copii si batrani, al orfelinatelor, creselor, gradinitelor, scolilor, spitalelor si al
altor asezaminte social-culturale
Art.16 din O.G.nr.55/2002 prevede  că consiliul local stabileste prin hotarare, potrivit
prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta



activitati in folosul comunitatii.Primarul are obligatia sa aduca la indeplinire mandatul de
executare.

In executarea mandatului primarul stabileste de indata continutul activitatii ce urmeaza sa fie
prestata de contravenient, conditiile in care acesta executa sanctiunea, precum si programul de
lucru, incunostintand despre masurile luate unitatea la care se va presta activitatea.

La stabilirea continutului activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient primarul va avea
in vedere pregatirea profesionala si starea sanatatii acestuia, atestate prin acte eliberate in
conditiile legii.
Este interzisa stabilirea pentru contravenient a prestarii de activitati in subteran, in mine, metrou

ori in alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc in prestarea activitatii, precum si in locuri
periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinte fizice sau pot produce daune sanatatii
persoanei.
Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa cu respectarea normelor de

protectie a muncii.Daca serviciul public in cadrul caruia contravenientul presteaza activitatea a
fost concesionat unei societati comerciale cu capital integral sau partial privat, contravaloarea
prestatiilor efectuate se vireaza la bugetul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se
executa sanctiunea.
Se propune adoptare hotărârii.

Referent social
Nagy Lado Emese



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂRE NR. 27/2014
pentru modificarea Hotărârii nr.21/2014

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

Consiliul Local al Comunei Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, întrunit în
şedinţa ordinară din data de 26 august 2014, convocată prin Dispoziţia nr. 64
/2014 emisă de primarul comunei Păuleni-Ciuc,
Având în vedere:

 Adresa nr.9260/SL/2014 cu privire la leglitatea actelor administrative
adoptate sau emise de autoritățile publice locale;

Luând în considerare prevederile:
 Art.2 și art.16, art 23 din Ordonanța nr. 55 din 16 august 2002 privind

regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii
 Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal

 Art.59 și art.60 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „a”, „b”, „d”, alin. (6) şi alin. (9) şi art.
45, alin. (1) şi (6) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se revocă din Art.1 alin.1 lit. K – alte lucrări de orice fel- al Hotărârii
nr.21/2014 privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii, cât și din cuprinsul
Regulamentului aprobat în Anexa 1 a hotărârii, la art. 4 lit.k.

Art.II Se completează Cap. III  la Regulament și se introduce un nou articol,
art.10^, cu următorul  cuprins :

Împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activității, la condițiile în care
se realizează, precum și la modul in care se exercită supravegherea contravenientul
poate face plângere, care se depune la primar sau, după caz, la unitatea de poliție
de care aparține agentul insărcinat cu supravegherea activității. Plângerea împreună



cu actul de verificare a aspectelor sesizate se înaintează,în termen de 5 zile de la
înregistrare, judecătorie în a cărei circumscripție se execută sancțiunea.

Plângerea se soluționează în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
In cazul in care instanța constată că plângerea este întemeiată, dispune, după

caz, schimbarea activității sau a măsurilor de supraveghere.
Hotărârea instanței de judecată este irevocabilă și se comunică primarului sau

unității de poliție la care contravenientul a depus plângerea, precum și
contravenientului.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul Comunei Păuleni-Ciuc.

Art. IV Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, Primarului
Comunei Păuleni-Ciuc, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita şi instanţelor
judecătoreşti competente.

Președinte de ședință
Baczani Ioan Levente

Contrasemneză pentru legalitate,
Fulop Erzsebet – secretar

Nr. 27
Adoptat la şedinţa  ordinară  din data de 26 august 2014
Cu un număr de _____ voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



Anexa nr.1 la H.CL nr.21 /2014 modificat cu Hotărârea nr.27/2014

REGULAMENT
Privind prestarea de către contravenienţi de activităţi în folosul comunităţii

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1 Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor, persoane fizice,
având domiciliul pe raza comunei Păuleni-Ciuc, pentru care instanţa de judecată a dispus
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice,
precum şi de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz.
Art.2 La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunităţii aplicate de către instanţa de
judecată care urmează să fie prestată de către contravenient se va avea în vedere pregătirea
profesională şi starea sănătăţii acestuia, fiind exceptată prestarea de activităţi în locuri cu grad
ridicat de risc în prestarea activităţii sau care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot
produce daune sănătăţii persoanei.
Art.3 Sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi
aplicată numai de către instanţa de judecată

Capitolul II – Domeniile în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii

Art.4 Activitatea în folosul comunităţii se poate presta în cadrul Primăriei Comunei Păuleni-
Ciuc în următoarele domenii:
a) întreţinerea locurilor de agrement şi a pieţelor comunale;
b) activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor culturale;
c) întreţinerea aleilor pietonale;
d) efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
e) curăţarea rigolelor străzilor;
f) decolmatarea de pâraie, canale, şanţuri, poduri şi podeţe;
g) întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi, terenuri de sport;
h) văruirea pomilor de pe raza comunei;
i) deszăpezirea drumurilor din comună, a trotuarelor şi accesului instituţiilor din comună;
j) curăţarea de vegetaţie uscată şi resturi menajere a terenurilor aflate în proprietatea comunei
Păuleni-Ciuc;

Cap. III. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în folosul
comunităţii. Drepturi şi obligaţii.

Art.5. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în executarea
mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii.
Art.6. În executarea mandatului, primarul stabileşte, de îndată, conţinutul activităţii ce urmează
să fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul
de lucru.
Art.7. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de
muncă al contravenientului, maximum 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condiţiile
în care este posibilă supravegherea activităţii contravenientului. În cazul în care contravenientul
are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea
corespunzătoare a supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8
ore/zi.



Art.8. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se
asigură de primar, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul poliţiei. Repartizarea
sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de persoanele împuternicite de primar, precum şi
modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de poliţie în vederea supravegherii
executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se realizează în baza unui
program de supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul unităţii de poliţie în a cărei
rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul.
Art.9. Contravenientul se prezintă în termen de trei zile de la primirea mandatului, la primarul
comunei Păuleni-Ciuc, pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii. Contravenientul va
semna un angajament prin care va lua la cunoştinţă despre conţinutul mandatului precum şi de
programul de lucru în vederea executării numărului de ore de muncă în folosul comunităţii
stabilit de instanţa de judecată.
Art.10. Evidenţa sancţiunilor aplicate şi a executării sancţiunilor se asigură de către primar, prin
Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei.
Art.10^. Împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activității, la condițiile în care se
realizează, precum și la modul in care se exercită supravegherea contravenientul poate face
plângere, care se depune la primar sau, după caz, la unitatea de poliție de care aparține agentul
insărcinat cu supravegherea activității. Plângerea împreună cu actul de verificare a aspectelor
sesizate se înaintează,în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătorie în a cărei circumscripție
se execută sancțiunea.

Plângerea se soluționează în termen de 10 zile de la primirea acesteia.
In cazul in care instanța constată că plângerea este întemeiată, dispune, după caz,

schimbarea activității sau a măsurilor de supraveghere.
Hotărârea instanței de judecată este irevocabilă și se comunică primarului sau unității de

poliție la care contravenientul a depus plângerea, precum și contravenientului.

Cap. IV. Executarea sancţiunii contravenţionale a prestării unei activităţi în folosul
comunităţii în cazul minorului.

Art.11. Prestarea de activităţi în folosul comunităţii poate fi efectuată şi de către minorii cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.
Art.12. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activităţi care comportă riscuri sau este
susceptibilă să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale,
spirituale, morale sau sociale. Dispoziţiile art. 6 se aplică în mod corespunzător.
Art.13. Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de
şcoală al contravenientului, maximum 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condiţiile în
care este posibilă supravegherea activităţii contravenientului. În cazul în care contravenientul
minor are posibilitatea să execute sancţiunea în ficare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea
corespunzătoare a supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6
ore/zi.

Cap. V. Dispoziţii finale
Art.14. Executarea unei activităţi în folosul comunităţii se efectuează cu respectarea normelor de
protecţia muncii. În acest sens, contravenientul va participa la un instructaj individual privind
securitatea şi sănătatea în muncă şi P.S.I.
Logistica necesară (uneltele şi eventuale echipamente de protecţie) în vederea desfăşurării
activităţilor se asigură de Primăria Comunei Păuleni-Ciuc.
Art.15. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea legislaţiei
muncii, a legislaţiei privind protecţia muncii şi P.S.I., contravenienţilor li se asigură, după caz,
echipamente de protecţie.
Art.16. Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei
activităţi în folosul comunităţii sau dacă în timpul executării sancţiunii prestării unei activităţi în



folosul comunităţii intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de
libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.
Art.17. În cazul executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe terenuri
concesionate, contravaloarea lucrărilor efectuate de contravenienţi se fac venit în bugetul local.
Art.18. La finalul executării sancţiunii, compartimentul din cadrul Primăriei Comunei Păuleni-
Ciuc însărcinat cu urmărirea executării pedepselor va înştiinţa în scris instanţa care a emis
mandatul cu privire la executarea sancţiunii şi va elibera contravenientului un act în acest sens.

Păuleni-Ciuc, 26.08. 2014

Președinte de ședință Contrasemneză pentru legalitate
Baczani Ioan Levente                                   Fulop Erzsebet - secretar



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.1420/11.08.2014

EXPUNERE DE MOTIVE / INDOKLAS

În urma adresei Prefectului Județului Harghita nr.9260/SL/29.07.2014 cu
privire la leglitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile publice
locale și în conformitate cu prevederile art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind
adminisatrația publică locală propun modificarea Hotărârii nr.21/2014 conform
proiectului de hotărâre anexată.

Primar,
Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr,1420/11.08.2014

RAPORT DE SPECIALITATE / SZAKIRODAI JELENTES

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei și adresa
Prefectului Județului Harghita nr.9260/SL/29.07.2014 cu privire la leglitatea
actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile publice locale prin care se
propune modificarea Hotărârii nr.21/2014 privind aprobarea domeniilor serviciilor
publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul
comunităţii.
În conformitate cu prevederile art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 din 27 martie
2000 (**republicată**)privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative precum și luând în considerare art.2 și art.16, art 23 din
Ordonanța nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sanctiunilor
prestarii unei activitati in folosul comunitatii de modifică și se completează
hotărârea și regulamentul în felul următor:
Se revocă din Art.1 alin.1 lit. K – alte lucrări de orice fel- al Hotărârii nr.21/2014
privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii
vor presta activităţi în folosul comunităţii, cât și din cuprinsul Regulamentului
aprobat în Anexa 1 a hotărârii, la art. 4 lit.k.
Se completează Cap. III  la Regulament și se introduce un nou articol, art.10^,

cu următorul  cuprins : Împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activității,
la condițiile în care se realizează, precum și la modul in care se exercită
supravegherea contravenientul poate face plângere, care se depune la primar sau,
după caz, la unitatea de poliție de care aparține agentul insărcinat cu supravegherea
activității. Plângerea împreună cu actul de verificare a aspectelor sesizate se
înaintează,în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătorie în a cărei
circumscripție se execută sancțiunea. Plângerea se soluționează în termen de 10
zile de la primirea acesteia. In cazul in care instanța constată că plângerea este
întemeiată, dispune, după caz, schimbarea activității sau a măsurilor de
supraveghere.  Hotărârea instanței de judecată este irevocabilă și se comunică
primarului sau unității de poliție la care contravenientul a depus plângerea, precum
și contravenientului.

Secretar
Fülöp Erzsébet



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC

H O T Ă R Â R E A    NR. 5 /2014
Privind planul de acţiuni şi lucrări de interes local

Consiliul Local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă ordinară pe data 30
ianuarie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 82/2014 a primarului
comunei Păuleni-Ciuc, domnul Ferencz Csaba , Raportul de specialitate
nr.88/2014 al compartimentului de asistenţă socială ,

Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat, modificat prin Legea nr.276/2010;

În conformitate  cu prevederile art.28 alin. (3) din H.G.
nr.50/2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin. (1) al Legii nr.215/2001
administraţiei publice locale, republicat cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1.- Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de
venit minim garantat pentru anul 2013, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit
minim garantat au obligaţia de a efectua acţiunile  şi lucrările de interes local
în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului
social.

(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul
ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif
orar salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata
medie lunară a timpului de muncă.



Art.3.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează domnul
viceprimar şi Compartimentul de asistenţă socială.

Art.4.- Prezenta se comunică :
- Compartimentului de asistenţă socială
- Viceprimarului comunei
- Prefectului  judeţului Harghita
- Agenţia pentru prestaţii sociale al judeţului Harghita;

Păuleni-Ciuc la 30.01.2014

Președinte de ședință
Kovacs Attila

Avizat secretar
Fülöp   Erzsébet

Nr. 5
Adoptată   în şedinţa din 30.01.2014
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 0366-815238

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
INDOKLÁS
Nr.82/17.01.2014

Privind planul de acţiuni şi lucrări de interes local

În conformitate prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, modificat prin Legea nr.276/2010, primarii au obligaţia să întocmească
un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
care poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Faţă de cele prezentată mai sus propun aprobarea unei Hotărâri a Consiliului local
care să stabilească Plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
de muncă pentru beneficiare de ajutor social din comuna Păuleni-Ciuc pentru anul
2014.

Păuleni-Ciuc la_____________

Primar,
Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 0366-815238

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.88/2014
Aprobat
Primar,

Ferencz Csaba

Raport de specialitate
La proiectul de hotărâre

Privind planul de acţiuni şi lucrări de interes local

Potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi
completată de Legea nr.276/2010 la art.6 alin.(7)” Primarii au obligaţia să întocmească
un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul
privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează
acţiuni ori lucrări . Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat
pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.

Analizând acest aspect şi ţinând cont de activitatea Compartimentului de asistenţă
socială ce constituie realizarea ansamblului de măsuri destinate persoanelor cu probleme
sociale aflate în dificultate şi cu grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza
prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă , beneficiarii de venit
minim garantat, apţi de muncă vor fi nominalizaţi lunar pentru efectuarea de acţiuni sau
lucrări de interes local.

Luând în considerare cele de mai sus se impune aprobarea Hotărâri a Consiliului
local  care să stabilească Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor  persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim
garantat pentru anul 2014. Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit
minim garantat au obligaţia de a efectua acţiunile  şi lucrările de interes local în funcţie
de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului social.

Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Faţă de cele prezentată mai sus propunem aprobarea unei Hotărâri a Consiliului
local care să stabilească Plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă pentru beneficiare de ajutor social din comuna Păuleni-Ciuc pentru
anul 2014, anexat prezentei.

Referent social                                            Avizat Secretar,
Nagy Lado Emese Fulop Erzsebet



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL
COMUNA PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA  NR. 29/2014
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor

publice în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei
Păuleni-Ciuc pe anul 2015

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă ordinară lunară pe data de
30 septembrie 2014,.

Văzând Expunerea de motive a primarului  comunei Păuleni-Ciuc și
Raportul de specialitate a compartimentului de specialitate nr.1502/2014, Raportul
comisiei de specialitate al consiliului local;

Avînd în vedere , prevederile art.23 a Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici,republicată ,Ordinul nr.7.660/2006 a A.N.F.P. privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ,
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 a fost comunicat  pe Portalul de
managament  al ANFP în data de 27.08.2014,

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (3) lit.”b” art.45, art.115 alin.(1) lit.”b”
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

HOTĂREŞTE  :

Art.1.- Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice în cadrul aparatului
de specialitate a primarului comunei Păuleni-Ciuc pe anul 2015 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei
Păuleni-Ciuc.

Păuleni-Ciuc la 30.09.2014

Președinte de ședință
Csiszer Gabor

Contrasemnează secretar
Fülöp  Erzsébet

Nr.29
Adoptat în şedinţa din data de 30.09.2014
Cu un număr de  9 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 333705

Adresa e- mail officepauleni-ciuc.eu
NR.________/____________

EXPUNERE  DE  MOTIVE/INDOKLÁS
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Păuleni-Ciuc pe

anul 2015

În conformitate cu pervederile art.45 alin.(6)  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, propun aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
în cadrul aparatului de specialitate pentru anul 2015.

Primar,
Ferencz Csaba

RAPORT   DE  SPECIALITATE/SZAKIRODAI JELENTÁS

În conformitate cu prevederile art 23 a Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată şi a  Ordinului nr.7.660/2006 privind  aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a  funcţiilor publice a Agenţiei
Naţională a Funcţionarilor Publici ordonatorii principali de credite din administraţia
publică locală au obligaţia să transmită Agenţiei Naţională a Funcţionarilor Publici
propunerile  privind modalităţile de ocupare a funcţiilor publice şi numărul de posturi
necesare funcţionării.

Până la data de 15 octombrie a fiecărui an, consiliul local va aproba Planul
de ocupare a funcţiilor publice , iar modalităţile de ocupare a funcţiilor transmise de
către autorităţile şi instituţiile publice devin obligatorii. Pentru  autorităţile publice şi
instituţiile publice din administraţia locală modalităţile de ocupare a funcţiilor publice
pot fi modificate semestrial, cu înştiinţarea A.N.F.P.
În prezent sunt ocupate 6 funcții publice , din care :
1 - funcţie de conducere – secretar
3 – funcţii de execuţie clasa  I grad profesional asistent
1 – funcţie de execuţie clasa III grad profesional superior
1- funcţie de execuţie clasa III grad profesional principal
1 funcție publică clasa III grad superior este vacant.
În anul 2010 au fost promovate în clasă trei funcționari publici și un funcționar public
din grad asistent în grad principal.Din aceste considerente se propune spre aprobare
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, care se anexează.

Păuleni-Ciuc la 27.08.2014

Secretar,
Fulop Erzsebet





R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR.37 /2014
privind ratificarea Actului adițional la Contractul de delegare
a gestiunii a serviciului public de precolectarea, colectarea și

transportul deșeurilor menajere în comuna Păuleni-Ciuc
nr.1/12.01.2006

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
28 octombrie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba, și a Raportului de spercialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.445/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local
nr.1898/2014;

Luând în considerare Contractul de delegare a gestiunii a serviciului
public de precolectare, colectare și transportul deșeurilor menajere în
comuna Păuleni-Ciuc, nr.1/12.01.2006,

Având la bază prevederile art.15 alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din
Legea nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.d, alin.(6) lit.a ,pct.14,
art.45 alin.(1) , art.115 alin.(1)  lit. b  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :

Art.1. Se ratifică Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii
a serviciului public  de precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor
menajere în comuna   Păuleni-Ciuc nr.1/12.01.2006, prin care se prelungește
durata contractului .



Art.2. Actul aditional face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică  pentru Primarul comunei
Păuleni-Ciuc , precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Președinte de ședință
Csiszer Gabor

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr.37
Adoptată în şedinţa din 28.10. 2014, cu un număr de 7 voturi pentru 1
abținere din numărul total de 10 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX  0366-815238

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu
Nr.445/17.03.2014

EXPUNE DE MOTIVE/INDOKLÁS

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001
privind Administrația publică locală propun ratificarea Actului adițional la
Contractul de delegare a gestiunii a serviciului public  de precolectarea,
colectarea și transportul deșeurilor menajere în comuna   Păuleni-Ciuc
nr.1/12.01.2006, prin care se prelungește durata contractului pentru o
perioadă de 2 ani.Această prelungire este necesar , deoarece Sistemul
intergrat de management al deșeurilor din județul Harghita, la care comuna
Păuleni-Ciuc este asociat, încă nu este funcțional.

Păuleni-Ciuc la 17.03.2014.

Primar,
Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX  0366-815238

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu
Nr.1898/24.10.2014

RAPORT DE SPECIALITATE/SZAKIRODAI JELENTES
La proiectul de hotărâre privind ratificarea Actului adițional la Contractul
de delegare a gestiunii a serviciului public  de precolectarea, colectarea și
transportul deșeurilor menajere în comuna   Păuleni-Ciuc nr.1/12.01.2006

Având în vedere faptul că în anul 2006 comuna Păuleni-Ciuc, prin
licitație publică a delegat serviciul public de precolectare, colectarea și
transportul deșeurilor menajere și a încheiat contractual de delegare a
gestiunii serviciului nr.1/12.01.2006 pentru o perioada de 8 ani. Termenul
acestei contract a expirat la data de 01.03.2014,  cu posibiliatea prelungiri cu
4 ani.

Prelungirea termenului contractului a fost necesar , deoarece Sistemul
intergrat de management al deșeurilor din județul Harghita, la care comuna
Păuleni-Ciuc este asociat, încă nu este funcțional, iar dacă devine funcțional
contractul cu AVE HURON se reziliează de drept.

Proiectul de hotărâre și proiectul actului adițional a fost discutată în
ordinea de zi a ședinței ordinară din luna martie 2014, cănd domnii consilieri
au amânat deliberarea pentru o altă consultare,
În ședința ordinară din luna mai dl. Primar a prezentat actul adițional în
forma modificată care au fost aprobat , încă nu s-a adoptat o hotărîre în acest
sens, care este contrar art.15 din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006
(*republicată*)serviciului de salubrizare a localităţilor, care prevede,

(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35
de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării
investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin
contractul de delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în
aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei
publice locale o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-
economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor



investiţii noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a
strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor, care nu ar putea fi
amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o
creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu
condiţia ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani.

(3) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (2), de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului
Bucureşti. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un
act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-
teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, în
baza mandatului primit.

(4) Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu încălcarea
dispoziţiilor alin. (2) şi (3) atrage nulitatea de drept a actului adiţional de
prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii.

Păuleni-Ciuc la 24.10.2014.

Secretar,
Fulop Erzsebet



R O M Â N I A
JUDEȚUL HARGITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22/2014
pentru  completarea art.1 al Hotărârii nr.15/2014

Privind punerea la dispoziția ADI VÁSÁRÚT ca autoritate
contractantă a  Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare

agricolă Vásárút ” în cadrul Măsurii 125 a2  drumului de exploatare cu
o lungime de 2,8 km, aflat în domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc;

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit la ședință ordinară din data
de 24 iunie 2014;

Luând în considerare adresa nr.38/2014 ADI VÁSÁRÚT, și a adresei
nr.11822/2014 a Arhitectului șef a județului Harghita prin care solicită modificarea
și completarea Hotărârii nr.15/2014 Privind punerea la dispoziția  ADI VÁSÁRÚT
ca autoritate contractantă a  Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare
agricolă Vásárút ” în cadrul Măsurii 125 a2  drumului de exploatare cu o lungime
de 2,8 km, aflat în domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc;

Analizând expunerea de motive nr .1158 /2014 a primarului comunei
Păuleni-Ciuc, Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Avizul
comisiei de specialitate a Consiliului local,

Ținând cont de Hotărârea  nr.6/2009 a Consiliului Local al comunei Păuleni-
Ciuc privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Păuleni-Ciuc, modificat și completat cu Hotărârea nr.11/2011 poziția 49 ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea
domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Harghita, modificată și completată  cu anexa 10 de
Hotărârea Guvernului nr.299/2010, art.24, art.48 din OUG.nr.43/1997 privind
regimul drumurilor.

Având în vedere prevederile Titlul VI, Cap.II din Codul civil;
În conformitate cu art.3 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și

regimul juridic al acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art.60 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative



În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b
precum și art.125,126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H OT Ă R E Ș T E :

Art.I. Art.1 se completează cu alin.(2) și alin.(3), care vor avea următorul cuprins
Alin.(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a sectorului de drum de exploatare
agricolă arătată la aliniatul precedent, înscris în lista bunurilor din domeniul public
al comunei Păuleni-Ciuc atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 și anexa
la hotărârea nr.11/2011 poz.49 privind completarea bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”VASARUT” în scopul arătat mai sus.

Alin.(3) Prin prezenta se mandatează ADI VASARUT în vederea obținerii
avizelor, autorizațiilor și a încheierii actelor juridice, pentru realizarea și executarea
proiectului propus amintit mai sus.

Art.II.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Păuleni-Ciuc.

Art.III.Prezenta se comunică .
- Instituției Prefectului Județului Harghita
- Primarului comunei Păuleni-Ciuc
- ADI VÁSÁRÚT

Președinte de ședință
Baczani Ioan Levente

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar,

Fülöp Erzsébet

Nr. 22
Adoptat la şedinţa ordinară  din data de 24.06.2014
Cu un număr de 9 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.1158/17.04.2014

A.EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL  PĂULENI-CIUC privind
completarea art.1 al Hotărârii nr.15/2014 Privind punerea la
dispoziția  ADI VÁSÁRÚT ca autoritate contractantă a  Proiectului ”
Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă Vásárút ” în cadrul
Măsurii 125 a2  drumului de exploatare cu o lungime de 2,8 km, aflat
în domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc;

În urma verificării documentației depusă de ADI VASARUT pentru emiterea
autorizației de construire pentru reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă în cadrul Măsurii
125 a2 ,au constata unele lipsuri la Hotărârea nr.15/2014. Pentru remedierea acestori lipsuri, prin
adresa  nr.38./2014 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”VASARUT” precum și Arhitectul
șef al județului Harghita prin adresa nr.11822/2014 a solicită completarea art.1 a Hotărârii
nr.15/2014 cu  următoarele :

Alin (2).  Se aprobă darea în folosință gratuită a sectorului de drum de exploatare agricolă
arătată la aliniatul precedent, înscris în lista bunurilor din domeniul public al comunei Păuleni-
Ciuc atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1351/2001 și anexa la hotărârea nr.11/2011 poz.49
privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc,
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”VASARUT” în scopul arătat mai sus.

Alin.(3). Prin prezenta se mandatează ADI VASARUT în vederea obținerii avizelor,
autorizațiilor și a încheierii actelor juridice, pentru realizarea și executarea proiectului propus
amintit mai sus.

În urma celor arătat mai sus propun aprobarea modificării Hotărârii nr.15/2015.

Primar,
Ferencz Csaba



B.RAPORT DE SPECIALITATE/ SZAKIRODAI JELENTES

Luând în considerare expunerea de motive a primarului comunei Păuleni-Ciuc,
adresa nr.38/2014  ADI VÁSÁRÚT, și a adresei nr.11822/2014 a Arhitectului șef a județului
Harghita prin care solicită modificarea și completarea Hotărârii nr.15/2014 Privind punerea la
dispoziția  ADI VÁSÁRÚTca autoritate contractantă a  Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de
exploatare agricolă Vásárút ” în cadrul Măsurii 125 a2  drumului de exploatare cu o lungime de
2,8 km, aflat în domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc;

Ținând cont de Hotărârea  nr.6/2009 a Consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc privind
însuşirea inventarului bunurilor  care  alcătuiesc domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc, cu
modificările și completările ulterioare , modificat și completat cu Hotărârea nr.11/2011  cu
poziția 49.

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea domeniului public al
județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita,
modificată și completată la anexa 10 de Hotărârea nr.299/2010, art.24,  art.48 din
OUG.nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Având în vedere prevederile Titlul VI,Proprietatea publică, Cap.II din Codul civil;
În conformitate cu art.3 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic

al acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art.60 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Pentru realizarea Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă Vásárút ” în cadrul
Măsurii 125 a2 este necesar darea în folosință a drumului de exploatare agricol, care este de
utilitate publică.

Art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală prevede că consiliile locale
şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
În vederea obținerii avizelor, autorizațiilor și a încheierii actelor juridice, pentru realizarea și

executarea proiectului , consiliul local trebuie să mandateze pe ADI VASARUT.

În urma celor arătat mai sus se propune aprobarea modificării Hotărârii nr.15/2015.

Referent urbanist,
Gal Attila



R O M Â N I A
JUDEȚUL HARGITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 15/2014
Privind punerea la dispoziția ADI VÁSÁRÚT ca autoritate

contractantă a  Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare
agricolă Vásárút ” în cadrul Măsurii 125 a2  drumului de exploatare cu
o lungime de 2,8 km, aflat în domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc;

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit la ședință ordinară din data
de 29.04.2014;

Luând în considerare adresa ADI VÁSÁRÚT prin care solicită o hotărâre
referitor la punerea la dispoziție drumului de exploatare, necesar pentru lucrărilor
în cadrul Proiectului   Măsura 125 a2 ” Reabilitarea drumurilor de exploatare
agricolă Vásárút ”,

Analizând expunerea de motive nr. 814/2014, prin care s-a propus adoptarea
unei hotărâri cu privire la aprobarea puneri la dispoziția ADI VÁSÁRÚT pe
perioada implementării Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare
agricolă Vásárút ”,în cadrul Măsurii 125 a2 , aflate în domeniul public al comunei
Păuleni-Ciuc, Raportul de specialiate nr.871/2013 a referentului cu atributii de
achzitii publice; Proces verbal de afișare nr.5/25.03.2014.

Ținând cont de Hotărârea  nr.6/2009 a Consiliului Local al comunei Păuleni-
Ciuc privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Păuleni-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea
domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Harghita, modificată și completată la anexa 10 de Hotărârea
nr.299/2010, art.24,48 din OUG.nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Având în vedere prevederile Titlul VI, Cap.II din Codul civil;
În conformitate cu art.3 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și

regimul juridic al acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b

precum și art.125,126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



H OT Ă R E Ș T E :

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziția ADI VÁSÁRÚT , ca autoritate
contractantă a a  Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă
Vásárút ” în cadrul Măsurii 125 a2 ”, a  drumului de exploatare cu o lungime de
2,8 km având o suprafață de 6.700 mp, unde se execută lucrări în cadrul
Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă Vásárút ” a Măsurii
125 a2 ”.

Art.2. Preluarea se va realiza  prin  procese verbale conform graficului de
execuție a lucrărilor. După finalizarea și monitorizarea proiectului se va preda
amplasamentul comunei Păuleni-Ciuc.

Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Păuleni-Ciuc.

Art.4.Prezenta se comunică .
- Instituției Prefectului Județului Harghita
- Primarului comunei Păuleni-Ciuc
- ADI VÁSÁRÚT

Președinte de ședință
Kovacs Attila

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar,

Fülöp Erzsébet

Nr. 15
Adoptat la şedinţa ordinară  din data de 29.04.2014
Cu un număr de  8 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.814/17.04.2014

A.EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL PĂULENI-CIUC
Privind punerea la dispoziția ADI VÁSÁRÚT ca autoritate

contractantă a  Proiectului ” Reabilitarea drumurilor de exploatare
agricolă Vásárút ” în cadrul Măsurii 125 a2  drumului de exploatare cu
o lungime de 2,8 km, aflat în domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc;

Având în vedere adresa  nr16./2014 prin care Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”VASARUT”,solicită punerea la dispoziție ,
o porțiune de drum de exploatare de 2,8 km pentru a reabilita în cadrul
Măsurii 125 a2, în satul Delnița,
Pe baza planului anexat propun aprobarea de a pune la dispoziția
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară VASARUT, drumul de
exploatare agricolă pentru reabilitare.

Primar,
Ferencz Csaba



B.RAPORT DE SPECIALITATE/ SZAKIRODAI JELENTES



R O M Â N I A
JUDEȚUL HARGITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26 /2014

Privind punerea la dispoziția Consiliului Județean Harghita suprafața
de 1,2 mp pentru amplasarea unui panou și suspendarea unui banner

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit la ședință ordinară din data
de 26 august 2014;

Luând în considerare adresa nr. 20146492/2014 înaintat de S.C.FLAROM
ADERTISING S.R.L., Împuternicirea nr.15083/2014 a Președintelui Consiliului
Județean Harghita.

Analizând expunerea de motive nr .1411/2014 a primarului comunei
Păuleni-Ciuc și Raportul de specialitate al compartimentului de resort
nr.1470/2014, Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

Ținând cont de Hotărârea  nr.6/2009 a Consiliului Local al comunei Păuleni-
Ciuc privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Păuleni-Ciuc, modificat și completat cu Hotărârea nr.11/2011 ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea
domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Harghita, modificată și completată de anexa 10 la Hotărârea
Guvernului nr.299/2010, .

Având în vedere prevederile Titlul VI, Cap.II din Codul civil;
În conformitate cu art.3 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și

regimul juridic al acestuia, cu modificările și completările ulterioare, Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b
precum și art.125,126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



H OT Ă R E Ș T E :

Art.1 Se aprobă punerea la dispoziția   Consiliului Județean Harghita
suprafața de 1,2 mp pentru amplasare unui panou și suspendarea unui banner,
situat la DJ 123 E intersecție cu DN12A, Delnița, pentru sit istoric Biserica Sf.
Ioan Botezătorul, pe o perioadă de 7 luni, afectat în proiectul ”Situri Istorice prin
Panorame Sferice” – proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional
2007-2013 Axa prioritară 5.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Păuleni-Ciuc.

Art.3.Prezenta se comunică .
- Instituției Prefectului Județului Harghita
- Primarului comunei Păuleni-Ciuc
- S.C.FLAROM ADERTISING S.R.L.

Președinte de ședință
Baczani Ioan Levente

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar,

Fülöp Erzsébet

Nr. 26
Adoptat la şedinţa ordinară din data de 26 august 2014
Cu un număr de  8 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu
Nr.1411/11.08.2014

EXPUNERE DE MOTIVE/INDOKLAS

Având în vedere Adresa nr.  20146492/2014 înaintat de S.C.FLAROM
ADERTISING S.R.L., Împuternicirea nr.15083/2014 a Președintelui Consiliului
Județean Harghita.
Consiliul Județean Harghita , prin  S.C.FLAROM ADERTISING S.R.L solicită
punerea la dispoziție a 1,2 mp suprafață pentru montarea unui banner în cadrul
proiectului Situri Istorice prin Panorame Sferice – proiect selectat în cadrul
Programului Operațional Regional 2007 – 2013 Axa  5.

În cadrul acestui program se dorește promovarea obiectivului turistic Ansamblul
bisericii romano- catolic Sf.Ioan Botezătorul  din satul Delnița , comuna Păuleni-
Ciuc, prin amplasarea unui panou și suspendarea unui banner.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre anexată.

Primar,

Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu
Nr.1470 /21.08.2014

RAPORT DE SPECIALITATE/SZAKIRODAI JELENTES

Având în vedere expunerea de motive înaintat de primarul comunei prin care propune
punerea la dispoziția Consiliului Județean Harghita suprafața de 1,2 mpbpentru amplasarea unui
panou și suspendarea unui banner la DJ 123E intersecție cu DN12A.

Consiliul Județean Harghita implementează proiectul Situri Istorice prin Panorame Sferice
– proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 Axa  5 Dezvoltarea
durabilă și promovarea turismului, domeniul major de i ntervenție 5.3.Promovarea potențialului
turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație
turistică și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.S.C
FALAROM S.R.L este responsabilă cu stabilirea amplasamentelor și montajul panourilor și
bannerelor publicitare în cadrul contractului în care beneficiar este Consiliul Județean Harghita.
În cadrul acestui program se dorește promovarea obiectivului turistic Ansamblul bisericii
romano- catolic Sf.Ioan Botezătorul  din satul Delnița , comuna Păuleni-Ciuc, prin amplasarea
unui panou și suspendarea unui banner.
Ținând cont de Hotărârea  nr.6/2009 a Consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc privind
însuşirea inventarului bunurilor  care  alcătuiesc domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc,
modificat și completat cu Hotărârea nr.11/2011   ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1351/2004 privind atestarea domeniului public al
județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita,
modificată și completată de anexa 10 la  Hotărârea Guvernului nr.299/2010 și prevederile Titlul
VI, Cap.II din Codul civil;

În conformitate cu art.3 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic
al acestuia, cu modificările și completările ulterioare,   Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,se propune adoptarea hotărârii.

Secretar,
Fulop Erzsebet



ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.16/2014
privind modificarea Hotărârii nr. 9 /2014

privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează
accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc în

vederea instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a

elementelor de infrastructura necesară susţinerii acestora , modul de utilizare
partajată a elementelor de infrastructură , precum și măsurile privind

construirea de rețele de comunicaţii electronice "

Consiliul Local al  comunei Păuleni-Ciuc  întrunit in şedinţa ordinară la
data de 25.04.2014;

Văzând:
- Adresa nr.4079/SL/2014 a Prefectului Județului Harghita, cu privire la
controlul de legalitate a actelor administrative;
- Proiectul de hotărâre si expunerea de motive  nr.192 /2014 iniţiate de Primarul
comunei Păuleni-Ciuc,
- Proces verbal de afișare nr.212 din 07.02.2014;
- Raportul de specialitate  nr.254/2014 intocmit de compartimentul de de
specialitate al primarului ;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Păuleni-Ciuc;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind " Regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice "; prevederile Legii
nr.52/2003 privind transaprența decizională în administrația publică;

In temeiul prevederilor , art.36, al.2, lit.c, art.45, art. 115 al.l, lit.b din
Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicata cu
modificările si completările la zi, Consiliul Local Păuleni-Ciuc;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l -Se aprobă Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează
accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora , modul de
utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind



construirea de rețele de comunicaţii electronice, prezentat în anexa nr. 1 , parte
integrantă din prezenta.

Art. 2 – Îndeplinirea prezentei revine primarului comunei Păuleni-Ciuc

Păuleni-Ciuc la 27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
Kovács Attila

Contrasemnează secretar
Fülöp Erzsébet

Nr. 9
Adoptat în şedinţa din data de   27.02.2014,
Cu un număr de _____ voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



Anexa 1 la HCL 9 /2014

REGULAMENT

Privind "Aprobarea condiţiilor în care se realizează/acceLulpe
proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii

acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură,
precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii

electronice ".

Având in vedere prevederile Legii nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind "Regimul
infrastructurii retelor de comunicaţii electronice" prevederile HG nr. 525 pentru "Aprobarea
Regulamentului General de Urbanism " precizam următoarele:
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi in condiţiile legislaţiei comunicaţiilor
electronice au dreptul de acces pe proprietatea publica/privata a comunei Păuleni-Ciuc cu
respectarea următoarelor condiţii:

CAPITOLUL L- Dreptul de acces pe proprietăţi
Art.l
(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei
din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica sau
privata a comunei Păuleni-Ciuc in condiţiile prezentului Regulament.
(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice,
cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au
dreptul de acces pe proprietatea publică a comunei Păuleni-Ciuc , în condiţiile prezentului
Regulament.
(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asupra unor imobile proprietate
publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea
principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului, se negociază de
către părţile in cauza.
Art. 2
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi
pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privata a oraşului, inclusiv pe drumuri,
poduri, stâlpi, păduri şi terenuri agricole, în condiţiile prezentului regulament, dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate
imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de
urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind
protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care trebuie
să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.
Art. 3
(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe
proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a oraşului, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:



a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură
nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări.
b) dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei
diri domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări deacces pe proprietăţi pe,
deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat
în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
c) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină cerinţelor
specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor
privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte
activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a
încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe
proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o Hotărâre Judecătorească irevocabilă,
care să ţină loc de contract între părţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate
indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de
comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora pe
zidurile ori terasele acestor clădiri.
Art.4
îl) Autoritatea de administraţie publica locala care exercită dreptul de administrare asupra
imobilelor proprietate publică a comunei va publica, pe pagina proprie de internet, şi prin
afişarea în locuri vizibile, la sediul Primăriei, în termen de 30 de zile de la data primirii primei
cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică,
condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care
solicitantul urmează să le prezinte.
(2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a) Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc -administrator al proprietăţii publice si/sau
private a comunei Păuleni-Ciuc sediul Păuleni-Ciuc NR.76 , primeşte la Fax 0366815238,
e-mail: office@pauleni-ciuc.eu cererile de acces pentru proprietatea publica sau privata a
comunei pentru amplasarea de catre furnizori a reţelelor de comunicaţii electronice;
b) Imobilul pe care se pot instala retelele este format din :
- terenuri şi/sau construcţii aflate în domeniul public/privat al comunei;
- infrastructura existentă – stâlpi şi fibră optică- instalată pe drumurile publice din comuna
Păuleni-Ciuc care susţin reţelele de alimentare cu electrică, iluminat public, telefonie pentru
care dreptul de acces se va stabili prin contract cu administratorii reţelelor în cauză;
(3) Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a
comune, în funcţie elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi elemente de
infrastructură care fac obiectul lucrărilor se vor stabilii după cum urmează :

- pentru reţele subterane 2 lei/mp/an
- pentru reţele supraterane 3 lei/mp/an

(4) Limitările tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului –respectiv pe stâlpi de iluminat public
vor fi stabilite de administratorul reţelei.
(5) Procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitanţii dreptului de acces, pe proprietatea
publica sau privata a oraşului inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie
prezentate de acesta:
a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic), copie CUI si certificat de
inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie);
c) sa prezinte împuternicire ca reprezintă societatea (in original).



(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau
pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică/privata, inclusiv pe drumuri, se
vor supune legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Art. 5
(1) O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului regulament, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va
fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
denumită în continuare ANCOM, de către Primaria Comunei Păuleni-Ciuc.
Art. 6
(1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata, solicitantul va
trimite o cerere la titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc , asupra imobilului respectiv-stalpii de iluminat public, însoţită de toate documentele
solicitate. Consiliul Local prin aparatul de specialitate al Primarului va reţine cererea spre
soluţionare.
(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care
intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publica/privata a comunei (vezi
documente prevăzute la art.5, alin.2, lit.a);
b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/privata
a oraşului {ex. Plan de situaţie si/sau Tabel anexa cu situaţia stâlpilor de iluminat pe strazi )
c) lucrările ce urmează a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare)
d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă (scris in Memoriu de prezentare si in
cerere! adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publica);
e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menţinerii reţelelor (Durata estimativa a
lucrărilor si durata menţinerii lucrărilor I instalaţiilor pe proprietatea publica - stâlpii de
iluminat va fi scrisa in Memoriu de prezentare si in cererea I adresa de solicitare a acordului
de acces pe proprietatea publica).
(3) Titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc prin
aparatul de specialitate al primarului va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la
art. 4 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data
primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei
Păuleni-Ciuc în vederea exercitării accesului pe proprietatea publica/privata a oraşului, se
analizează de catre aparatul de specialitate al primarului în termen de 30 de zile de la data
publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3), fară a depăşi
60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale.
5) Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).
(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare- Consiliului Local al comunei
Păuleni-Ciuc , în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata a
oraşului, se analizează de catre aparatul de specialitate al primarului pe baza principiilor
transparenţei, obiectivitătii, proporţionalităţii şi nediscriminării.
7) în cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult
10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (4) sau (5) prelungindu-se în mod
corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
Acordarea dreptului de acces poate fi reftizată doar în cazuri obiective şi temeinic justifícate.

Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
(8) Cererea la care  nu s-a răspuns în termenul prevăzut la  alin (3) și (4) se consideră
aprobată tacit.
În cazul prevăzut la alin.(7), solicitantul va transmite o notificare, cu confirmare de
primire privind data la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe



proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme  de 10 zile de la data
transmiterii notificării. De la această dată se datorează și tarifele pentru instalarea
infrastructurii.
(9) Prevederile alin.(7) nu se aplică în cazul în care n u au fost publicate con dițiile în
care se exercită dreptul de acces, conform dispozițiilor art.6.
(10) Refuzul acordării dreptului de acces poate fí atacat de către solicitant direct la instanţa
competentă, în condiţiile art. 12.

Art. 7
(1) în zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte
normative(vezi PUG si RLU sau zona de siguranţa DN-urilor,  sau alte reglementari legale),
cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privata a comunei, astfel
încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură
necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate,
indiferent dacă sunt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii electronice, vor fi utilizate în
mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 18-19.
(2) în măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 4 nu sunt îndeplinite, iar în
zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de
administrare - Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc prin aparatul de specialitate al
primarului, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de
infrastructură.
3) Solicitantul se poate adresa persoanei care deţine sau controlează aceste elemente şi, dacă
este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 18-19.
(4) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, asupra
imobilelor proprietate publică/privata a oraşului poate solicita furnizorilor de reţele de
comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea
dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de
utilitate publică.
(5) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4) nu vor afecta funcţionalitatea
elementelor de infrastructură şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective,
nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.
Art. 8
(1) Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce
priveşte instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la
instalarea unor elemente de infrastructură asociată reţelelor de comunicaţii electronice.
(2) In cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul
autorităţilor administraţiei publice locale - Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, sau
finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice
beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu
respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivitătii.
(3) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al
fiimizorilor de reţele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu
avizul conform al ANCOM.
(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori furnizarea
de reţele de comunicaţii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de
infrastructură, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin.
(3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ
competentă.
Art. 9
Dacă Autoritatea de Administraţie Publica locala - Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc
prevăzuta la art. 4 alin. (1) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor



furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului, aceasta are obligaţia de a realiza o separare structurală a activităţilor
asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu
acordarea dreptului de acces pe proprietate publica/privata, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Art. 10
(1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a oraşului, în condiţiile art.
3, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o
solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandată, cu
confirmare de primire sau va fi înregistrata direct la Registratura Primăriei.
(2) Solicitarea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii
electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea privata (vezi
documentele prevăzute la art.4 alin.5 Ut. a);
b) elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate
(Plan de situaţie si/sau Tabel cu situaţia stâlpilor de iluminat pe străzi);
c) durata estimativă a realizării lucrărilor si durata menţinerii acestora (Durata estimativa a
lucrărilor  pe  durata menţinerii lucrărilor /instalaţiilor peproprietatea privata- stâlpii de
iluminat va fi scrisa in Memoriu de prezentare si in cererea Iadresa de solicitare a acordului
de acces pe proprietatea privata a oraşului;
d) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru
întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate
(Memoriu Jurtificativ de prezentarea intervenţiei ce urmează a se realiza avizaţi aprobat,
dupa caz, de către proprietari administrator Primar sau Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc).
(3) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), titularul dreptului de
proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din
motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară.
(4) In cazul imobilelor proprietate privată a comunei Păuleni-Ciuc date în concesiune ori
închiriate, dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de
închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora,
conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.
Art. 11
(1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 1 sau 2, îşi pot exercita dreptul de acces pe
proprietatea privata a oraşului numai după încheierea unui contract, cu titularul dreptului de
administrare - Consiliul Local Păuleni-Ciuc, reprezentat prin Primar, asupra imobilului
respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare-
Consiliul Local comuna Păuleni-Ciuc reprezentat prin Primar, după caz, prin care se stabilesc
condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), cu asociaţia de
proprietari.
(2) In cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a oraşului -
Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, reprezentat prin Primar, poate încheia un contract
cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere după caz, numai atunci când această
posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de
concesiune, închiriere.
(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de
reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în
condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 4 sau prevăzute în contractele încheiate



cu alţi flimizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite
tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5) în termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de
acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei
Păuleni-Ciuc prin aparatul de specialitate al primarului, după caz, are obligaţia de a publica
acest contract pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care
are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7j Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile
efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de
instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a
elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
b) condiţiile în care deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele
de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau
buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor;
c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe
imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;
d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea
folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament, înscris în cartea flinciară a
imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real
asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor
imobilului.
(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd
drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii
electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată a comunei sunt nule de
drept.
(10) Contractul de acces pe proprietatea privată a comunei în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora este anexa la Regulament si face parte din acesta .
Art. 12
(1) In situaţia în care contractul prevăzut in anexa la prezentul Regulament nu se poate încheia
în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe
proprietatea privată a oraşului sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea
publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 6,
oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente.
(2) în cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine
loc de contract între părţi. (3) ludecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere.
(4) Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate în
condiţiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.
(5) în cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în
termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de
administrare asupra imobilului- stâlpi de iluminat public - Consiliul Local al comunei
Păuleni-Ciuc, prin aparatul de specialitate al primarului are obligaţia de a o face publică pe
pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu
obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.



(7) Hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile
alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 11 alin. (8).
Art. 13
(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să efectueze
lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea
efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în
cauză, cu acordul titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc .
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei
notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, titularului dreptului de administrare,
asupra imobilului respectiv- Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, cu excepţia cazului în
care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.
(3) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al
comunei Păuleni-Ciuc, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în
cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printrun contract încheiat potrivit
prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunţată în condiţiile art. 12.
(4) In lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin Hotărâre Judecătorească. In caz de
urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială.
(5) In cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter
de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei
calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de
reparaţii impuse de asigurarea continuităţii ftimizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza
unei notificări comunicate titularului dreptului de folosinţă Primăriei b comunei Păuleni-Ciuc
sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc, asupra imobilului respectiv. Modalităţile de transmitere a nofificării sunt stabilite prin
contractul prevăzut la art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească prevăzută la art. 12.
Art. 14
(1) Dreptul instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu afectează existenţa dreptului de proprietate
sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat
sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora.
(2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu va cauza schimbarea
destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către titularul
dreptului de folosinţă.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială
proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor,
poate compensa titularului dreptului de de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc, cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
Art. 15
în cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sunt
afectate de lucrări de interes naţional sau de interes local de utilitate publică se va aplica
procedura de expropriere, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, republicată.
Art. 16
(1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 poate solicita titularului dreptului de
administrare Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, în situaţia în care nu există o soluţie
alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, a
arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna



efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala
solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri, în condiţiile art. 11 alin. (7) lit. d).
2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de administrare
Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1),
furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza aceste operaţiuni, după
transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.
3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai
puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
Art. 17
(1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 are obligaţia să reaşeze elementele
reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii
acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, când această reaşezare este
necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către titularul
dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc sau de folosinţă Primaria
comunei Păuleni-Ciuc, după caz, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit
prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunţată în condiţiile art. 12.
2) Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către
alte persoane decât titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc sau de folosinţă - Primaria comunei Păuleni-Ciuc, după caz, cheltuielile vor fi suportate
de către acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 11 ori prin hotărârea judecătorească
prevăzută la art. 12 nu s-a stabilit altfel.
CAPITOLUL II: Utilizarea partajată a infrastructurii
Art. 18
(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care
deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a
infrastructurii.
(2) în cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei
solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se poate
adresa ANCOM.
Art. 19
(1) în cazul prevăzut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului
proporţionalităţii, poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de
infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice
utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni,
antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere, canale, conducte, camere de vizitare şi cabinete,
precum şi elemente de reţea pasive, în vederea instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice, acolo unde este posibil
din punct de vedere tehnic şi fezabil economic.
(2) Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci
când este necesar în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice sau a ordinii
publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de urbanism sau
de amenajare a teritoriului.
(3) în cazul în care impune unei persoane care deţine sau controlează elemente ale
infrastructurii obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se
realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.



CAPITOLUL III: Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii
electronice
Art. 20
(1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare,
modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va
avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice. -
(2) In cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică
sau privată, autoritatea administraţiei publice locale care eliberează autorizaţii de construire
ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări- Primăria comunei Păuleni-Ciuc va
publica anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire
pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen
de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritate administraţiei publice
locale –Primăria comunei Păuleni-Ciuc, cunoaşte despre realizarea respectivelor lucrări, astfel
încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare, întreţinere,
înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, în condiţiile prezentului Regulament.
(3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice- Consiliul
Local al comunei Păuleni-Ciuc si/sau Primăria comunei Păuleni-Ciuc, de către aparatul de
specialitate al primarului, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul Primăriei şi va cuprinde
informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1),
precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.
(4) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a
lucrărilor de acces pe proprietatea publica/privata a oraşului în acelaşi fimp cu lucrările de
construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de
utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea administraţiei publice
locale Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc poate stabili condiţii restrictive pentru
acordarea autorizaţiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani,
în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6
luni în avans.
Art. 21
(1) în cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor
prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice,
inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi
realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii electronice se vor face pe baza
normelor tehnice specifice ce vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului României.
(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde şi vor stabili caracterisdcile
constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor
categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de
comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora, procedura
de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea
emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru
autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
Art. 22
d) Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legate
referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea
construcţiilor;



b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona drumurilor şi în zona
infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri n;tiere, precum şi în zonele de
protecţie aeroportuară şi de protecţie a navigaţiei;
c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona
drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare; :
d) calitatea în construcţii;
e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
f) protecţia mediului;
g) protecţia muncii;
h) protejarea monumentelor istorice.
(2) în măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile de
amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor
lucrări de acces pe proprietăţi, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform
prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obţinerea
acordului organismelor competente.
(3) Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea
dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz.
Art. 23
(1) în zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care:
a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de
cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care
efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite
producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT
Contract
Nr. din / /
pentru constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea
publica/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
1. Părţile contractante
între:
Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc , cu sediul în Păuleni-Ciuc nr,76 jud.Harghita, cod
fiscal nr. ______________ reprezentat de primar ___________ în calitate de titular al
dreptului de administrare asupra imobilului – teren și /sau construcții- proprietatea comunei
Păuleni-Ciuc, denumit in continuare „ADMINISTRATOR".

Şi

___________________________________________________, cu sediul social/domiciliul în
(localitatea) , str. nr. , bloc ,scara , etaj , apartament , judeţ/sector , ,înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. din / / , cod fiscal nr. din , reprezentată de , cu funcţia de , în
calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice,  denumit(ă) în continuare "OPERATOR".
Având în vedere că:



- OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice nr. din data de / / / , ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces
pe proprietatea publica/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, şi că
- ADMINISTRATORUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de administrare
asupra imobilului - stâlpi de iluminat public (prin următoarele documente doveditoare):
- ADMINISTRATORUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se
stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.
Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condiţiilor Contractului. Contractul
este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011
privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.
140/2012, ale Codului Civil, precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în
materie.
2. - Definiţii
2.1. Acces pe proprietatea privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în
proprietate privată, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor publice de
comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
2.2. Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri
sau alte structuri aflate pe proprietate privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de
comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.
2.3. Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este
cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care
nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace
optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin
satelit, reţelele terestre fîxe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv
internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de
semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe
audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă.
2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice
care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului.
2.5. Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de
comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe
persoane.
2.6. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate
constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile
regimului de autorizare generală. •
3. - Obiectul Contractului
3.1. ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat
în administrarea sa situat, pe străzi din comuna Păuleni-Ciuc (vezi anexa 1 la prezenta), în
favoarea OPERATORULUI, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii electronice sau elemente de
infrastructură necesare susţinerii acesteia, adică:
(Titlul lucrărilor)
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în
condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data de _ _ _ / _ _ _ / , pe toată durata Contractului.



3.4. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt
următoarele: teren/clădiri administrative/
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber
acces şi la facilităţile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute
de trecere şi/sau dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau aeriene de alimentare cu energie
electrică, precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art
3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.
3.6 Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va
realiza pe baza de documentaţie (proiect) avizat si autorizat in condiţiile Legii nr.50/1991
republicata, modificata si completata privind „Autorizarea lucrărilor de construcţii".
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a
elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora va fi stabilita prin autorizaţia de construire, iar durata menţinerii
instalaţiilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea comunei i, este de____ ani
de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6.
3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe
proprietate, condiţiile efective, precum şi utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul de
Execuţie (PE), cu Caietele de Sarcini (CS) si detaliile de execuţie (DDE) din care a fost
extrasa D.T.A.C (Documentaţie Tehnica pentru Autorizafie de Construire).
3.9. în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de
comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a
elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, sunt cele stabilite si aprobate prin autorizaţia de construire
obţinută legal de la autoritatea publica competenta.
b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, se vor efectua,
dupa caz cu sau farà autorizaţie de construire dar obligatoriu pe baza unui aviz/acord sau
autorizaţia emisa de către autoritatea publica locala, ADMINISTRATOR pentru imobilul -
stâlpi de iluminat si instalaţie de comunicaţii electronice de pe aceştia, la care se intervine.
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, vor putea fi incepute dar cu
condiţia comunicării acestora către Autoritatea publica locala - ADMINISTRATOR, in cel
mult 48 de ore de Ia data producerii avariei si cu respectarea/încadrarea in condiţiile prevăzute
de art. 3.9 lit. (b).
In cazul in care lucrările cu caracter de urgenta se produc pe instalaţiile aparţinând altui
deţinător/proprietar, atunci remedierea acestora nu se va putea face decât dupa obţinerea
acordului deţinătorului legal al instalaţiei construcţiei respective.
4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
4.1. ADMINISTRATORUL are următoarele drepturi:
a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să încaseze tariful datorat pentru
exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces, sumă care include atât contravaloarea
folosinţei, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, şi
despăgubirea aferentă^;
b) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de
acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a
respectivului imobil;



c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire
la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute Ia
art. 3.9. sau pentru desfăşurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării
acestor lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu
caracter de urgenţă;
d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de
OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de
urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii
impuse de asigurarea continuităţii fiimizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate/folosinţă
gratuită/închiriere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul dreptului de
acces;
f) să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care
aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcţii;
g) la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra
eventualelor îmbunătăţiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a
prezentului contract şi care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea
terenului.
4.2. ADMINISTRATORUL are următoarele obligaţii:
a) să asigure accesul la termenele convenite de Părţi şi în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv
prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în
bune condiţii, astfel:
i. să garanteze liberul acces la imobil, în maxim zile lucrătoare de la primirea unei notificări
din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea
efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
ii. să garanteze liberul acces, în maxim zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea
OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele,
udlajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii şi amenajări, cât şi a
lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreţinere şi reparare a reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.;
^ în cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente
prejudiciilor cauzate prin efectuarea lucrărilor, în măsura în care acestea se produc.
iii. să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa
unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea
există.
b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi
mediul înconjurător, tăierea arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a
OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri
conform art. 6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor
legale din domeniul protecţiei mediului;
c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul
Procesului verbal se vor menţiona starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care
acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;



d) să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata Contractului, cu excepţia
celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;
e) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau
limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul
prezentului Contract;
f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente
tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fară acordul
scris al acestuia;
g) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului
care împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;
h) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a
OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul Contract;
i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele
publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub
imobil, apar defecţiuni telinice din culpa ADMINISTRATORULUI;
j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza
unei notificări comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI, în cazul în care se impune
efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea
sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui
sinistru deosebit de grav sau a.unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea
continuităţii nimizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
k) să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la
tarif, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite de
ADMINISTRATOR în favoarea unor terţi furnizori de reţele publice de comunicaţii
electronice prin contractele încheiate cu aceştia;
I) să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea
dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea
avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
m) în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta
reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii
acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris,
OPERATORULUI această intenţie, cu cel puţin ... zile lucrătoare înainte de data planificată a
începerii lucrărilor; părţile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;
n) să asigure exwcitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în
cazul în care, în~vederea construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări,: solicită reaşezarea.
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);
o) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei Operatorului să se realizeze în
prezenţa reprezentanţilor acestuia.
4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile
Legii nr. 154/2012 şi ale prezentului contract;
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de
urgenţă, sau să desfâşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor
lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea
OPERATORULUI şi cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului
sau, în lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se
realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9. c) să realizeze, după



transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, operaţiunile prevăzute
la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea
OPERATORULUI, ADMINISTRATORUL nu efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se
vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al
proprietăţii şi mediul înconjurător.
d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului
Contract) cu alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;
e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa
reprezentanţilor săi; .
f) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
g) să fie notificat despre intenţia ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra
imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel
puţin ... zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.
4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga
perioadă contractuală;
b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa
acesteia ADMINISTRATORULUI, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la
exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepţia
cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în
care notificarea se va face telefonic în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
d) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului
Contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau
privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii
publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranţei naţionale;
f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru T
înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;
g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea,
întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;
h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin
prezentul Contract, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât şi, în măsura în care
se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;
i) să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această
reaşezare este solicitată de ADMINTISTRATOR pentru construcţia de clădiri sau pentru
efectuarea de lucrări, în condiţiile convenite prin prezentul Contract. Când reaşezarea
elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate
susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât
ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;
j) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei
reţele toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de
comunicaţii electronice;
k) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra,
în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;
1) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra
imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja



efectuate lucrări de acces asupra aceluiaşi imobil de către un alt furnizor de reţele publice de
comunicaţii electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra
imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea
lucrări;
m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza
schimbarea destinaţiei imobilului;
n) de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe
proprietăţi sau, prin acordul Părţilor, de a compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile
determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;
o) să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de servitute
în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
p) să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul
Contract.
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părţi a Procesului
verbal de începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de
... ani sau pe toată durata de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de
infrastructură prevăzute la art. 3.1.
^ în cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente, în
măsura în
care acestea se produc.
5.4. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-
un Act adiţional la prezentul Contract. ' :
5.5. Contractul încetează prin acordul de voinţă al Părţilor, prin dispariţia imobilului, la
expirarea perioadei prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea
obligaţiilor sau în condiţiile prevăzute la art. 5.6. ori la art. 8.3.
5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către
ADMINISTRATOR a unei notificări cu cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile
următoare:
a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă
sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;
b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar
elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
c) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.
6. Tarifare
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de reprezentând contravaloarea
dreptului de acces stabilit conform art. 3.1.
6.2. în situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube
materiale ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului
convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
- categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa
construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
- gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la momentul semnării de către părţi a
Procesului verbal de începere a lucrărilor.



6.4. Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul ADMINISTRATORULUI, nr.
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I deschis la Trezorăria Miercurea-Ciuc sau la
casería Primăriei comunei Păuleni-Ciuc
6.5. în cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact
la termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalităţi în
valoare de 0,1 % din suma datorată pe zi de întârziere.
6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente
imobilului ce face obiectul prezentului contract.
7. Cesiunea dreptului
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de
reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul
comunicaţiilor electronice, cu condiţia notificării ADMINISTRATORULUI şi a efectuării
înscrierii în cartea funciară.
7.2. OPERATORUL rămâne dator faţă de ADMINISTRATOR numai pentru obligaţiile
născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund
solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de ADMINISTRATOR.
8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod
necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi în termen de 30
zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în
considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism
abilitat.
8.3. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de ... de zile lucrătoare,
fiecare parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fară ca vreuna dintre ele
să pretindă daune-interese.
9. Notificări
9.1. în accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.2. în cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul
tipizat de confirmare de primire.
9.3. în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu
caracter de urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile
lucrătoare prin email, fax sau poştă.
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.
9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui
Contract sunt prevăzute mai jos. în cazul modificării acestor informaţii. Partea în cauză este
obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a
comunicării transmise la vechiul punct de contact.
Pentru
ADMINISTRATOR OPERATOR
Persoană de contact: Persoană de contact:
Telefon: Telefon:,
Fax: Fax:



E-mail: E-mail:
10. Litigii
In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
11. Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra
căruia se exercită dreptul de acces şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra
imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
11.2. în cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract,
neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai
sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept
al său.
11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii sale.
Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de 3 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, astăzi /.../
SEMNĂTURI
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/

OPERATOR
CONCESIONAR/ADMINISTRATOR

Anexe la Contract
Anexa 1 - Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR asupra/al imobilului (în cazul
ADMINISTRATORULUI trebuie menţionată expres posiblitatea acestora de a încheia acte
juridice de
natura celor care fac obiectul dreptului de acces)
Anexa 2 - Certificatul-Tip nr. / al OPERATORULUI
Anexa 3 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice şi a
elementelor de
infrastructură asociate acestora, dupa caz.
Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului, dupa caz.
Anexa 5 - Extrasul de Carte Funciară eliberat de ... sub nr. ..., dupa caz.
Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. din data -, emis de Circumscripţia
Financiara a si/sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL.0266-333601;TEL/FAX 0266-333705

Adresa e-mail: office@csikpalfalva.eu

NR.254   /14.02.2014

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României privind alinierea la
Standardele Uniunii Europene a tehnologiei şi comunicaţiilor, incluzând reducerea
cheltuielilor guvernamentale prin realizarea de programe mai eficiente,creşterea eficienţei şi
îmbunătăţirea productivităţii prin utilizarea acestora,favorizarea simplificării procesului
administrativ şi schimbul de informaţii interinstituţionale,a fost creat şi la nivel naţional
cadrul legal unitar de reglementare a acestui domeniu.

În acest context, au fost aprobate mai multe acte normative care legiferează acest
domeniu şi stabilesc totodată anumite obligaţii/atribuţii şi la nivelul autorităţilor publice locale
şi anume OUG 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunităţi, OUG 111/2011 privind comunicaţiile electronice ,Legea
nr.154/2015  privind regimul infrastructurii reţelei de comunicaţii electonice.

Astfel Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelei de comunicaţii
electonice, stabileşte condiţiile ăn care se realizează accesul pe proprietatea publică şi privată
în vederea instalării, întreţinerii,înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modalităţile de încheiere a
contractelor de acces pe propietatea publică sau privată, dar şi obligaţiile ce  revin ăn acest
sens autorităţilor publice locale: instituţiilor publice locale,precum şi orice alte entităţi care
execită dreptul de administrare asupra imobilele proprietate publică a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale.

Potrivit legii de mai sus, pentru implementarea în condiţii optime a prevederilor
referitoare la atribuţiile ce revin autorităţii publice locale-respectiv Primăriei Păuleni-Ciuc în
calitate de titular al dreptul de folosinţă asupra imobilelor ce aparţin domeniul public şi privat
al comunei precum şi a consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc, în calitate de administrator
al acestor imobile,se impune elaborarea şi aprobarea unui regulament privind condiţiile în
care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc ăn



vederea instalării,ăntreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a
elementelor de infrastructură,precum şi măsurile de reţele de comunicaţii electronice.

În calitate de persoană numităcu atribuţii în acest domeniu, în urma disciţiei cu
reprezentantul Oficiului Judeţean ANCOM  a fost spabilit publicarea pe pagina proprie de
internet condiţiile de acces pe proprietatea publocă a comunei precum şi pentru transmiterea
către ANCOM o copie a condiţiilor de acces stabilite şi aprobate prin Hotărârea de Consiliu
Local.

Ca urmare,propun spre analiz juridică şi aprobare prezentul „Regulament” privind
condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-
Ciuc ,întocmit conform Legii 154/2012

Referent,

Nagy-Lado Emese



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 7 /2014
Pentru validarea Dispoziţiei nr. 120/2013 privind rectificarea

bugetului local pe anul 2013

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă ordinară
lunară pe data de 26 .02. 2014, convocat cu Dispoziţia nr. 26/2014.

Luând în considerare  Expunerea de motive înaintată de primarul
comunei, Ferencz Csaba , Raportul de specialitate a compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului nr. 311/2014,
Raportul comisiei de specialitate al consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.19 şi art.82 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. ”b” coroborat cu alin.4 lit.
„a”, art. 45 alineatul (2) lit. „a”, art.115 alin.(1)  lit.b  din legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1.- Se validează Dispoziţia nr.120/2013 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2013, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează  primarul şi
contabila comunei Păuleni-Ciuc.

Păuleni-Ciuc, la 27 februarie 2014
Preşedintele de şedinţă

Kovács Attila
Contrasemnează secretar,
Fülöp Erzsébet

Nr. 7
Adoptat în şedinţa din data de 27.02.2014,
Cu un număr de _____ voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.   120     /2013
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Primarul comunei Păuleni-Ciuc domnul Ferencz Csaba;
Având  în vedere prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele

publice locale;
În conformitate  cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 lit.a), art.8, art 10 din O.U.G.
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, ale art.13 alin. (3) din
Normele Metodologice pentru punerea în aplicare  prevederilor Ordonanţei  de urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru  aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
nr.1851/2013, şi ale art.12 alin.(2) din H.G.nr.1/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice:

În baza adresei nr.11979/25.06.2013al Consiliulul Judeţean Harghita.
În baza   adresei nr.1420/DGI/2013 a MDRAP şi a contractului  de finanţare

nr.281/05.06.2013  privind obiectivul de investiţii ,, DC 4 – Miercurea-Ciuc (DJ 123E)- Păuleni-
Ciuc ,km 0+000-2+100..

În temeiul prevederilor art.63  alin(1) lit.c, art.68  alin.(1), art.115  alin.(1) lit.a din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.

D I S P U N E:

Art.1- Se rectifică bugetul local general al Comunei Păuleni-Ciuc din suma de 2.713,00 mii lei
la suma de 3.155,00 mii lei la venituri şi din suma de 2.990,00 mii lei la suma de 3.432,00 mii lei
la cheltuieli.

Art.2- Se rectifică secţiunea de dezvoltare  a bugetului local la  venituri cap.(42.02.65) -
Finanțarea programului național de dezvoltare locală cu suma de 442,00 mii lei.

Art.3- Se rectifică secţiunea de dezvoltare a bugetului local la cheltuieli pentru trimestrul IV
la cap. 84.02.03.01-71.01.01 - Transporturi-Drumuri şi Poduri cu suma de 442,00 mii lei.

Art.4- Potrivit art. 82 din Legea nr.273/2006 Privind finanţele publice locale. la prima şedinţă a
consiliului local Păuleni-Ciuc,va fi validat  rectificarea   introdusă în bugetul local pe anul 2013.

Art.4- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează  contabila Primăriei Păuleni-Ciuc.

Păuleni-Ciuc la 27.12.2013

Primar
Ferencz Csaba

Avizat secretar
Fülöp Erzsébet



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR 2 /2014
privind modul de utilizare a excedentului bugetar de la data 31.12.2013

Consiliul local Comunei  Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară  pe data
de  30.01.2014,convocat prin Dispoziţia nr.7/2014

Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,   ;
Ţinând seama de :

 prevederile art.58    din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare

 prevederile  Legii 356/2013 -Legea Bugetului de Stat pe anul 2014
În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art.45 alin. 1 şi alin.2
lit. a,  art.115 alin.(1) lit b  din  Legea nr.215/2001 , privind administraţia
publică locală republicat.
 Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

locală.

HOTĂREŞTE:

Art.1.- Se aprobă repartizarea exedentului anual al bugetului local ca sursă
de finanţare a cheltuielilor secţiuni de dezvoltare în sumă de  386 mii lei,  şi se
va utiliza în felul următor:
1.1 suma de 64 mii lei la capitolul 67.02 pentru  Extindere casă de cultură, sat
Delniţa, comuna Păuleni Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni
Ciuc ,Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc în
cadrul proiectului intrgrat Măsura 322;
1.2 suma de 13,50 mii lei la capitolul 67.02 pentru Construire Capelă Mortuară
din cimitirul satului  Păuleni-Ciuc,
1.3. suma de 67  mii lei la capitolul 67.02 pentru Reabilitarea  şi consolidarea
Centru Cultural Şoimeni
1.4 suma de 40 mii lei la capitolul 84.02 pentru realizarea unui proiect în
cadrul ADI Vásárút.
1.5. suma de 69,50 mii lei la capitolul 70.02 pentru contribuţia proprie  a
comunei Păuleni-Ciuc la co-finanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita,



1.6 suma de 132 mii lei la cap.84.02 pentru Modernizarea străzilor din
localităţile Păuleni-Ciuc , Delniţa, Şoimeni în cadrul proiectului intrgrat
Măsura 322;

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Păuleni-Ciuc

prefectului judeţului Harghita, se aduce la cunoştinţa publică prin grija

secretarului comunei Păuleni-Ciuc ; Aducerea la cunoştinţa publică se face prin

afişare la sediul Primăriei comunei Păuleni-Ciuc şi pe pagina de  internet

www.csikpalfalva.eu;

Păuleni-Ciuc, 30.01.2013.

Preşedintele şedinţei
Kovacs Attila

Contrasemneză pentru legalitate
Secretar

Fülöp Erzsébet

Nr.2
Adoptat în şedinţa  ordinară  din data de  30.01.2014
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 333705

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.117 /2014

Expunere de motive

Se propune repartizarea exedentului anual al bugetului local din anul
2013, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiuni de dezvoltare în sumă de  386 mii
lei, pentru a utiliza în felul următor:
1.1 suma de 64 mii lei la capitolul 67.02 pentru  Extindere casă de cultură, sat
Delniţa, comuna Păuleni Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni
Ciuc ,Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc în
cadrul proiectului intrgrat Măsura 322;
1.2 suma de 13,50 mii lei la capitolul 67.02 pentru Construire Capelă Mortuară din
cimitirul satului  Păuleni-Ciuc,
1.3. suma de 67 mii lei la capitolul 67.02 pentru Reabilitarea  şi consolidarea Centru
Cultural Şoimeni
1.4 suma de 40 mii lei la capitolul 84.02 pentru realizarea unui proiect în
cadrul ADI Vásárút.
1.5. suma de 69,50 mii lei la capitolul 70.02 pentru contribuţia proprie  a comunei
Păuleni-Ciuc la co-finanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Harghita,
1.6 suma de 132 mii lei la cap.84.02 pentru Modernizarea străzilor din localităţile
Păuleni-Ciuc , Delniţa, Şoimeni în cadrul proiectului intrgrat Măsura 322;

Păuleni-Ciuc la 23.01.2014

Primar,
Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0266- 333705

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu
Nr.133/27.ö1.2ö13
Raport de specialitate

La proiectul de hotărâre privind modul de utilizare a
excedentului bugetar de la data 31.12.2013

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar,
pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, a transferurilor din bugetul de stat sau din alte
bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar
următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în
limita disponibilului rezultat în urma aplicării celor prezentat anterior.

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare
şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii

implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului
local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri
au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor
respective.
Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai

bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în
excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în
cadrul secţiunii de dezvoltare.
Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe

nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas
neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se
utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.
Având în vedere propunerea de repartizare în Expunere din motive înaintată de

primar se propune aprobarea proiectul de Hotărâre.

Contabil
Tamás Tünde



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 40 /2014
privind rectificarea și  modificarea bugetului local pe anul 2014

Consiliul Local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă extraordinară la data de 03.12.
2014, convocată prin Dispoziţia primarului nr.126/02.12.2014

Având în vedere prevederile;
Hotărârea nr.3/2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei

Păuleni-Ciuc pentru anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.
Având în vedere :

- Dispoziţia nr.73 /03.12.2014 al  Administraţiei Jedeţene a Finanţelor Publice
Harghita cu privire la repartizarea  a sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor
municipiilor și sectoarelor municipiului București pentru finanțarea
salariilor,sporurilor,indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege
precum și contribuțiile aferente acestora pe anul 2014 în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat.
- Dispoziţia nr.74 /03.12.2014 al  Administraţiei Jedeţene a Finanţelor Publice
Harghita  cu privire la repartizarea a nivelul maxim al cheltuielior de personal aferent
bugetului general centralizat al unităților administrativ -teritoriale pe anul 2014.
- Contractul de finanțare nr.C322010972100018/22.07.2011 și actele adiționale nr.
1-8,
Titlu Proiect: Modernizarea străzilor din localitățile
Păuleni,Delnița,Șoimeni,Construire Gradinița cu program scurt în satul Delnița,
Comuna Păuleni-Ciuc,Extindere Casa de Cultură,satDelnița , Comuna Păuleni-
Ciuc,Extindere Casa de Cultură, sat Păuleni,Comuna Păuleni-Ciuc.
- În baza solicitărilor  depuse de către departamentele din cadrul aparatului de
specialiatate al primarului.

În conformitate cu prevederile:
Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
Legii nr.273/2006 art.19 alin (2)şi art.49 alin.(4) și (5) privind finanţele publice

locale
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Păuleni-
Ciuc, Raportul de specialitate nr.1.131/03.12.2014 înaintat de contabila Primăriei.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,b,, coroborat cu alin.(4) lit.,,a,, şi art.45
alin.(2) lit.,,a,, art.115 alin.(1) lit. b din  Legea nr.215/2001,privind administraţia
publică locală republicat;



HOTĂREŞTE:

Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului  general al localităţii Păuleni-Ciuc din
suma de 2.088,00 mii lei  la suma de 5.083,00 mii lei la venituri  şi din suma de
2.474,00 mii lei la suma de 5.469,00 mii lei la cheltuieli.

Art.2.-Se aprobă rectificarea  prin majorare a bugetului local al Comunei Păuleni-
Ciuc pe anul 2014 cu suma de 3.000,00 mii lei și diminuarea cu -5,00 mii lei atât la
venituri cât şi la cheltuieli pe trimestrul IV anul curent după cum urmează.

La partea de venit - Secţia de funcționare

- diminuarea cu suma de -5,00 mii lei a poziției ,, Sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată pt.finantarea chelt.descentralizate la nivelul
comunelor,orașelor,municipiilor și sec.din munic. București cod.( 11.02.02).

La partea de venit - Secţia de dezvoltare

- majorarea cu suma de 3.000,00 mii lei a poziției ,, Fondul European de
Dezvoltare Rurala-Prefinanțare ,, cod.(45.02.04.03)

La partea de cheltuieli -Secţia de funcționare

-Cap. 65.02.04.01 –10.01.01 – Învățământ secundar inferior - se diminuează cu
suma de -5,00 mii lei.

La partea de cheltuieli -Secţia de dezvoltare

-Cap. 67.02.03.06 –56.04.02- Case de cultură - se rectifică cu suma de 687,00
mii lei:

-Cap.70.02.50-56.04.02-Alte servicii în domeniile locuițelor ,serviciilor și
dezvoltării comunale se rectifică cu suma de 315,30 mii lei .

-Cap.84.02.03.03 -56.04.02 -Străzi se rectifică cu suma de 1.997,70 mii lei.

Art.3.-Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al
clasificației bugetare și în cadrul aceluiaşi capitol  după cum urmează:

-de la sub.cap.51.02.01.03 art.20.02.suma de 9,00mii lei în favoarea
sub.cap.84.02.03.03 art.20.24.02
-de la sub.cap.51.02.01.03 art.20.02 suma de 1,20 mii lei în favoarea
sub.cap.70.02.50 art.20.24.02
-de la sub.cap.51.02.01.03 art.20.02 suma de 3,00 mii lei în favoarea



sub.cap.67.02.03.06 art.56.04.03
-de la sub.cap.67.02.03.06 art.71.01.30 suma de 8,00 mii lei în favoarea
67.02.03.06 art.56.04.03
- de la sub.cap.84.02.03.03 art.71.01.30 suma de 110,00 mii lei în favoarea
sub.cap.84.02.03.03 art.56.04.03
-de la sub.cap.84.02.03.03 art.71.01.30 suma de 3,00 mii lei în favoarea
sub.cap.70.02.50 art.56.04.03

Art.4.-Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Păuleni-Ciuc, precum şi compartimentul de resort din cadrul
aparatului propriu al primarului..

Păuleni-Ciuc la 03.12..2014

Preşedintele şedinţei
Biró Gyöző Áron

Contrasemnează
Secretar

Fülöp Erzsébet

Nr. 40
Adoptată în şedinţa extraordinară din 03.12.2014 cu un număr de 7 voturi din

numărul total de 10 consilieri în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 41 /2014
privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014

Consiliul Local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă extraordinară pe data de 12.12.2014,
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 128/10.12.2014;

Având în vedere :
Hotărârea nr.3/2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei Păuleni-Ciuc

pentru anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.
- Dispoziţia nr.75 /05.12.2014 al  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita  cu privire
la repartizarea a nivelul maxim al cheltuielior de personal aferent bugetului general centralizat al
unităților administrativ -teritoriale pe anul 2014.

- Dispoziţia nr. 76/10.12.2014 al  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita cu
privire la repartizarea  a sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,orașelor municipiilor și sectoarelor municipiului București
pentru finanțarea salariilor,sporurilor,indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani stabilite prin
lege precum și contribuțiile aferente acestora pe anul 2014 în unitățile de învățământ preuniversitar
de stat și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea chelt.descsentralizate la
nivelul comunelor,orașelormunicipiilor și sectoarelor municipiului București pentru finanțarea
cheltuielilor cu drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicapgrav sau indemnizațiile
lunare pe anul 2014.

- Dispoziţia nr.77/10.12.2014 al  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita  cu
privire la repartizarea a nivelul maxim al cheltuielior de personal aferent bugetului general
centralizat al unităților administrativ -teritoriale pe anul 2014.

În conformitate cu prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
Legii nr.273/2006 art.19 alin (2)şi art.49 alin.(4) și (5) privind finanţele publice locale
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comune Păuleni-Ciuc, Raportul de
specialitate nr.2.181/11.12.2014 înaintat de contabila Primăriei  şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate al consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,b,, coroborat cu alin.(4) lit.,,a,, şi art.45 alin.(2) lit.,,a,,
art.115 alin.(1) lit. b din  Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală republicat;

HOTĂREŞTE:

Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului  general al localităţii Păuleni-Ciuc din suma de 5.083,00
mii lei  la suma de 5.197,00 mii lei la venituri  şi din suma de 5.469,00 mii lei la suma de 5.583,00
mii lei la cheltuieli.

Art.2.-Se aprobă rectificarea  prin majorare a bugetului local al Comunei Păuleni-Ciuc pe anul
2014 cu suma de 118,00 mii lei și diminuarea cu -4,00 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli pe
trimestrul IV anul curent după cum urmează.



La partea de venit - Secţia de funcționare

- majorarea  cu suma de 118,00 mii lei a poziției ,, Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pt.finantarea chelt.descentralizate la nivelul comunelor,orașelor,municipiilor și sectoarelor .din
municipiului București cod.( 11.02.02).

-diminuarea  cu suma de -4,00 mii lei a poziției ,, Alte impozite pe venit, profit și caștiguri
din capital cod.(05.02.50).

La partea de cheltuieli -Secţia de funcționare

-Cap. 51.02.10– Autorități publice -cheltuieli de personal se diminuează cu suma de -4,00 mii
lei.
Cap. 65.02.10 – Învățământ cheltuieli de personal - se majorează cu suma de 116,00 mii lei.

-Cap. 68.02.57– Asigurări și asistența socială - asistența socială -se majorează cu suma de 2,00
mii lei.

Art.3.-Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificației
bugetare după cum urmează:

-de la sub.cap.51.02.01.03 art.10.01.05 suma de 1,30 mii lei în favoarea sub.cap .51.02.01.03
art.10.01.01.

- de la sub.cap.51.02.01.03 art.10.01.06 suma de 0,80 mii lei în favoarea sub.cap.51.02.01.03
art.10.01.01

Art.4.-Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Păuleni-Ciuc, precum şi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al primarului..

Păuleni-Ciuc la 12.12..2014

Preşedintele şedinţei
Biró Gyöző Áron

Contrasemnează
Secretar

Fülöp Erzsébet

Nr.
Adoptată în şedinţa extraordinara din 12.12..2014 cu un număr de_______voturi din numărul total

de 10 consilieri în funcţie.



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 35 /2014
privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014

Consiliul Local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţă ordinară la data de  28.10.
2014, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 93/21.10.2014.

Având în vedere prevederile;
Hotărârii nr.3/2014 privind aprobarea bugetului general consolidat al comunei

Păuleni-Ciuc pentru anul 2014 și estimări pentru anii 2015-2017.
În baza :

- Dispoziţiei nr.53 /07.10.2014 al  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Harghita cu privire la repartizarea  a sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale și repartizarea pe unitățile administrativ-
teritoriale a cotei de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2014.

- Dispoziţiei nr.59 /22.10.2014 al Administraţiei Jedeţene a Finanţelor Publice
Harghita cu privire la repartizarea a nivelul maxim al cheltuielior de personal
aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ -teritoriale pe anul
2014.

- Solicitărilor  depuse de către compartimentele din cadrul aparatului de
specialiatate al       primarului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul
2014

Legii nr.273/2006 art.19 alin (2)şi art.49 alin.(4) și (5) privind finanţele publice
locale

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comune Păuleni-
Ciuc, Raportul de specialitate nr.1885//23.10.2014 înaintat de contabila Primăriei  şi
avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,b,, coroborat cu alin.(4) lit.,,a,, şi art.45
alin.(2) lit.,,a,, art.115 alin.(1) lit. b din  Legea nr.215/2001,privind administraţia
publică locală republicat;

HOTĂREŞTE:



Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului  general al localităţii Păuleni-Ciuc din
suma de 2.028,00 mii lei  la suma de 2.088,00 mii lei la venituri  şi din suma de
2.414,00 mii lei la suma de 2.474,00 mii lei la cheltuieli.

Art.2.-Se aprobă rectificarea  prin majorare a bugetului local al Comunei Păuleni-
Ciuc pe anul 2014  atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 60,00 mii lei pe
trimestrul IV anul curent după cum urmează:

La partea de venit - Secţia de funcţionare

-Cap.04.02.04 -Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale

cu suma de 4,00 mii lei.
-Cap.05.02.50- Alte impozite pe venit,profit şi caştiguri din capital cu suma de
18,00 mii lei.
-Cap.11.02.06- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale         cu suma de 36,00 mii lei
-Cap.30.02.05.30-Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile
publice  cu suma de 2,00 mii lei.

TOTAL:60,00 MII LEI

La partea de cheltuieli -Secţia de funcţionare

-Cap. 51.02.01.03 – ,-Autorităţi publice şi acţiuni externe -Cheltuieli de personal
se rectifică cu suma totală de 36,00 mii lei:
10.01.01 cu suma de 32,40,  10.01.12 cu suma de 0,50 mii lei,10.03.01 cu suma de
2,60 mii lei,10.03.02 cu suma de 0,20 mii lei,10.03.03 cu suma de 0,30 mii lei ,

-Cap.65.02.04.01-20.01.03-Învăţământ-Cheltuieli bunuri și servicii se rectifică cu
suma de 6,00    mii lei .

-Cap.68.02.05.02-57.02.01 -Asigurări și asistența socială se rectifică cu suma de
2,00 mii lei.

-Cap.74.02.05.01- 20.01.04 -Protecția mediului Cheltuieli bunuri și servicii se
rectifică cu suma de 8,00 mii lei.
- Cap.84.02.03.01 -20.30.30 -Transporturi- Cheltuieli bunuri și servicii se rectifică cu
suma de 8,00 mii lei.

TOTAL:60,00 MII LEI

Art.3.-Se aprobă virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al



clasificației bugetare și în cadrul aceluiaşi capitol  după cum urmează:

-de la sub.cap.67.02.03.02 art.20.01.04 suma de 2.400 lei în favoarea 67.02.03.02
art.20.01.08
-de la sub.cap.51.02.01.03 art.20.13 suma de 2.000 lei în favoarea 51.02.01.03
art.20.01.03
-de la sub.cap.51.02.01.03 art.20.11 suma de 3.000 lei în favoarea  art.20.01.08
- de la sub.cap.61.02.50 art.20.05.30 suma de 20,00 mii lei în favoarea
sub.cap.84.02.03.01 art.20.30.30
-de la sub.cap.67.02.03.30 art.59.11 suma de 6,00 mii lei în favoarea
sub.cap.67.02.03.07 art.20.01.30

Art.4.-Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Păuleni-Ciuc, precum şi compartimentul de resort din cadrul
aparatului propriu al primarului..

Păuleni-Ciuc la 28.10.2014

Preşedintele şedinţei
Csiszer Gábor

Contrasemnează
Secretar

Fülöp Erzsébet

Nr. 35
Adoptată în şedinţa din 28.10.2014 cu un număr de 7 voturi pentru și 1 abținere din

numărul total de 10 consilieri în funcţie.



ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.16 din 29.04.2014 privind modificarea
HOTĂRÂRII NR. 9 /2014

privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează
accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc in

vederea instalării, Întreţinerii, 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 rețele de comunicaţii electronice "

Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc întrunit in şedinţa ordinară la data de
29.04.2014;

Văzând:
- Adresa nr.4079/SL/2014 a Prefectului Județului Harghita, cu privire la controlul de legalitate
a actelor administrative;
- Proiectul de hotărâre și expunerea de motive  nr.192 /2014, iniţiat de Primarul comunei
Păuleni-Ciuc,
- Proces verbal de afișare nr.4 din 24.01.2014, conform Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică .
- Raportul de specialitate  nr.254/2014 intocmit de compartimentul de specialitate al
primarului ;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Păuleni-Ciuc;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind " Regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice "; prevederile Legii nr.52/2003 privind transaprența
decizională în administrația publică;

Pe baza art.59,art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul prevederilor , art.36, al.2, lit.c, art.45, art. 115 al.l, lit.b din Legea
nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificările si completările
la zi, Consiliul Local Păuleni-Ciuc

HOTĂRĂŞTE:

Art.I - Se modifică și se completează art. 6 din Regulament și va avea următorul
cuprins :
(1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată, solicitantul va
trimite o cerere la titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc,asupra imobilului respectiv-stâlpii de iluminat public, însoţită de toate documentele
solicitate. Consiliul Local prin aparatul de specialitate al Primarului va reţine cererea spre
soluţionare.
(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care
intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publicș/privată a comunei (vezi
documente prevăzute la art.5, alin.2, lit.a);



b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publică/privată
a comunei {ex. Plan de situaţie și/sau Tabel anexa cu situaţia stâlpilor de iluminat pe stărzi )
c) lucrările ce urmează a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare)
d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă (scris in Memoriu de prezentare și in
cerere, adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publică);
e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menţinerii reţelelor (Durata estimativă a
lucrărilor și durata menţinerii lucrărilor , instalaţiilor pe proprietatea publică - stâlpii de
iluminat va fi scrisă in Memoriu de prezentare și in cererea, adresa de solicitare a acordului
de acces pe proprietatea publică).
(3) Titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al  comunei Păuleni-Ciuc prin aparatul
de specialitate al primarului va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 4 şi
va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii
cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al  comunei
Păuleni-Ciuc în vederea exercitării accesului pe proprietatea publică/privată a comunei, se
analizează de către aparatul de specialitate al primarului în termen de 30 de zile de la data
publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3), fară a depăşi
60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale.
5) Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).
În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10

zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod
corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
(7) Cererea la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) se consideră
aprobată tacit.
(8) În cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul va transmite o notificare, cu confirmare de
primire, privind data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe
proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme de 10 zile de la data transmiterii
notificării. De la această dată se datorează şi tarifele pentru instalarea infrastructurii.
(9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care nu au fost publicate condiţiile în care se
exercită dreptul de acces, conform dispoziţiilor art. 6.
(10) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa
competentă .
Art.II – Îndeplinirea prezentei hotărâri revine primarului comunei Păuleni-Ciuc.

Păuleni-Ciuc la 29.04.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
Kovács Attila

Contrasemnează secretar
Fülöp Erzsébet

Nr. 16
Adoptat în şedinţa din data de   29.04.2014,
Cu un număr de 8 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.641/2014

EXPUNERE DE MOTIVE / INDOLKLAS

Având în vedere adresa nr.4079/2014 a Prefectului Județului Harghita
privind exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative.

Referitor la Hotărârea nr.9/2014 privind aprobarea "Regulamentului
referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publică sau
privată a comunei Păuleni-Ciuc in vederea instalării, Întreţinerii, 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 rețele de comunicaţii
electronice "pe care consideră nelegală nu fiind respectate prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Propun intrarea în legalitate prin aducerea la cunoștiința persoanelor
interesate, prin afișare.

Primar,
Ferencz Csaba

RAPORT DE SPECIALITATE/ SZAKIRODAI JELENTES

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Păuleni-
Ciuc, dl.Ferencz Csaba, precum și Adresa nr.4079/2014 a Prefectului Județului
Harghita privind exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor
administrative prin care se propune intrarea în legalitate a Hotărârii  nr.9/2014
privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează
accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc in vederea



instalării, întreţinerii, 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 rețele de comunicaţii electronice”.

Datorită faptului că pagina de web a comunei Păuleni-Ciuc se află sub
construcție, proiectul de hotărâre a fost afișat pe tabela de afișaj al Primăriei și a
fost întocmit Procesul verbal de afișare nr.4/24.01.2013.  În preambului hotărârii
nu este trecut acest proces verbal, dar a fost făcută public și a fost respectat
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică.
Se propune completarea temeiul legal al Hotărârii cu

Anexăm Anunțul și Procesul verbal de afișare  nr.4/24.01.2014.
În cea ce privește Regulamentul în care a constatat că lipsește

reglementarea referitoare la aprobarea tacită prevăzută de art.8 alin.7 din Legea
nr.154/2012, se completează art.6 din Regulament în conformitate cu
prevederile art.59 și 60 din Legea nr.24/2003 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;



Anexa 1 la HCL 9 /2014

REGULAMENT

Privind "Aprobarea condiţiilor în care se realizează/acceLulpe
proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii

acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură,
precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii

electronice ".

Având in vedere prevederile Legii nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind "Regimul
infrastructurii retelor de comunicaţii electronice" prevederile HG nr. 525 pentru "Aprobarea
Regulamentului General de Urbanism " precizam următoarele:
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi in condiţiile legislaţiei comunicaţiilor
electronice au dreptul de acces pe proprietatea publica/privata a comunei Păuleni-Ciuc cu
respectarea următoarelor condiţii:

CAPITOLUL L- Dreptul de acces pe proprietăţi
Art.l
(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei
din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica sau
privata a comunei Păuleni-Ciuc in condiţiile prezentului Regulament.
(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice,
cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au
dreptul de acces pe proprietatea publică a comunei Păuleni-Ciuc , în condiţiile prezentului
Regulament.
(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asupra unor imobile proprietate
publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea
principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului, se negociază de
către părţile in cauza.
Art. 2
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi
pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privata a oraşului, inclusiv pe drumuri,



poduri, stâlpi, păduri şi terenuri agricole, în condiţiile prezentului regulament, dacă sunt
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate
imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de
urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind
protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care trebuie
să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.
Art. 3
(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe
proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a oraşului, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură
nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări.
b) dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei
diri domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări deacces pe proprietăţi pe,
deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat
în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;
c) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină cerinţelor
specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor
privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte
activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a
încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe
proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o Hotărâre Judecătorească irevocabilă,
care să ţină loc de contract între părţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate
indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de
comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora pe
zidurile ori terasele acestor clădiri.
Art.4
îl) Autoritatea de administraţie publica locala care exercită dreptul de administrare asupra
imobilelor proprietate publică a comunei va publica, pe pagina proprie de internet, şi prin
afişarea în locuri vizibile, la sediul Primăriei, în termen de 30 de zile de la data primirii primei
cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică,
condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil şi documentele pe care
solicitantul urmează să le prezinte.
(2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a) Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc -administrator al proprietăţii publice si/sau
private a comunei Păuleni-Ciuc sediul Păuleni-Ciuc NR.76 , primeşte la Fax 0366815238,
e-mail: office@pauleni-ciuc.eu cererile de acces pentru proprietatea publica sau privata a
comunei pentru amplasarea de catre furnizori a reţelelor de comunicaţii electronice;
b) Imobilul pe care se pot instala retelele este format din :
- terenuri şi/sau construcţii aflate în domeniul public/privat al comunei;
- infrastructura existentă – stâlpi şi fibră optică- instalată pe drumurile publice din comuna
Păuleni-Ciuc care susţin reţelele de alimentare cu electrică, iluminat public, telefonie pentru
care dreptul de acces se va stabili prin contract cu administratorii reţelelor în cauză;
(3) Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a
comune, în funcţie elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi elemente de
infrastructură care fac obiectul lucrărilor se vor stabilii după cum urmează :



- pentru reţele subterane 2 lei/mp/an
- pentru reţele supraterane 3 lei/mp/an

(4) Limitările tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului –respectiv pe stâlpi de iluminat public
vor fi stabilite de administratorul reţelei.
(5) Procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitanţii dreptului de acces, pe proprietatea
publica sau privata a oraşului inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie
prezentate de acesta:
a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic), copie CUI si certificat de
inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie);
c) sa prezinte împuternicire ca reprezintă societatea (in original).
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau
pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică/privata, inclusiv pe drumuri, se
vor supune legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Art. 5
(1) O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului regulament, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va
fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
denumită în continuare ANCOM, de către Primaria Comunei Păuleni-Ciuc.
Art. 6
(1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata, solicitantul va
trimite o cerere la titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc , asupra imobilului respectiv-stalpii de iluminat public, însoţită de toate documentele
solicitate. Consiliul Local prin aparatul de specialitate al Primarului va reţine cererea spre
soluţionare.
(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care
intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publica/privata a comunei (vezi
documente prevăzute la art.5, alin.2, lit.a);
b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/privata
a oraşului {ex. Plan de situaţie si/sau Tabel anexa cu situaţia stâlpilor de iluminat pe strazi )
c) lucrările ce urmează a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare)
d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă (scris in Memoriu de prezentare si in
cerere! adresa de solicitare a accesului pe proprietatea publica);
e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menţinerii reţelelor (Durata estimativa a
lucrărilor si durata menţinerii lucrărilor I instalaţiilor pe proprietatea publica - stâlpii de
iluminat va fi scrisa in Memoriu de prezentare si in cererea I adresa de solicitare a acordului
de acces pe proprietatea publica).
(3) Titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc prin
aparatul de specialitate al primarului va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la
art. 4 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data
primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei
Păuleni-Ciuc în vederea exercitării accesului pe proprietatea publica/privata a oraşului, se
analizează de catre aparatul de specialitate al primarului în termen de 30 de zile de la data
publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3), fară a depăşi
60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale.
5) Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).



(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare- Consiliului Local al comunei
Păuleni-Ciuc , în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata a
oraşului, se analizează de catre aparatul de specialitate al primarului pe baza principiilor
transparenţei, obiectivitătii, proporţionalităţii şi nediscriminării.
7) în cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult
10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (4) sau (5) prelungindu-se în mod
corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
Acordarea dreptului de acces poate fi reftizată doar în cazuri obiective şi temeinic justifícate.

Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
(8) Cererea la care  nu s-a răspuns în termenul prevăzut la  alin (3) și (4) se consideră
aprobată tacit.
În cazul prevăzut la alin.(7), solicitantul va transmite o notificare, cu confirmare de
primire privind data la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe
proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme  de 10 zile de la data
transmiterii notificării. De la această dată se datorează și tarifele pentru instalarea
infrastructurii.
(9) Prevederile alin.(7) nu se aplică în cazul în care n u au fost publicate con dițiile în
care se exercită dreptul de acces, conform dispozițiilor art.6.
(10) Refuzul acordării dreptului de acces poate fí atacat de către solicitant direct la instanţa
competentă, în condiţiile art. 12.

Art. 7
(1) în zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte
normative(vezi PUG si RLU sau zona de siguranţa DN-urilor, sau alte reglementari legale),
cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privata a comunei, astfel
încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură
necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate,
indiferent dacă sunt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii electronice, vor fi utilizate în
mod partajat, în conformitate cu prevederile art. 18-19.
(2) în măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 4 nu sunt îndeplinite, iar în
zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de
administrare - Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc prin aparatul de specialitate al
primarului, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de
infrastructură.
3) Solicitantul se poate adresa persoanei care deţine sau controlează aceste elemente şi, dacă
este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 18-19.
(4) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, asupra
imobilelor proprietate publică/privata a oraşului poate solicita furnizorilor de reţele de
comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea
dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de
utilitate publică.
(5) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4) nu vor afecta funcţionalitatea
elementelor de infrastructură şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi vor fi obiective,
nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.
Art. 8
(1) Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce
priveşte instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la
instalarea unor elemente de infrastructură asociată reţelelor de comunicaţii electronice.
(2) In cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul
autorităţilor administraţiei publice locale - Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, sau
finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice



beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu
respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivitătii.
(3) Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al
fiimizorilor de reţele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu
avizul conform al ANCOM.
(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori furnizarea
de reţele de comunicaţii electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de
infrastructură, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin.
(3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ
competentă.
Art. 9
Dacă Autoritatea de Administraţie Publica locala - Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc
prevăzuta la art. 4 alin. (1) exercită dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor
furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului, aceasta are obligaţia de a realiza o separare structurală a activităţilor
asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu
acordarea dreptului de acces pe proprietate publica/privata, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Art. 10
(1) în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a oraşului, în condiţiile art.
3, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o
solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite recomandată, cu
confirmare de primire sau va fi înregistrata direct la Registratura Primăriei.
(2) Solicitarea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii
electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea privata (vezi
documentele prevăzute la art.4 alin.5 Ut. a);
b) elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate
(Plan de situaţie si/sau Tabel cu situaţia stâlpilor de iluminat pe străzi);
c) durata estimativă a realizării lucrărilor si durata menţinerii acestora (Durata estimativa a
lucrărilor  pe  durata menţinerii lucrărilor /instalaţiilor peproprietatea privata- stâlpii de
iluminat va fi scrisa in Memoriu de prezentare si in cererea Iadresa de solicitare a acordului
de acces pe proprietatea privata a oraşului;
d) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru
întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate
(Memoriu Jurtificativ de prezentarea intervenţiei ce urmează a se realiza avizaţi aprobat,
dupa caz, de către proprietari administrator Primar sau Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc).
(3) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), titularul dreptului de
proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din
motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară.
(4) In cazul imobilelor proprietate privată a comunei Păuleni-Ciuc date în concesiune ori
închiriate, dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de
închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora,
conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.
Art. 11
(1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 1 sau 2, îşi pot exercita dreptul de acces pe
proprietatea privata a oraşului numai după încheierea unui contract, cu titularul dreptului de
administrare - Consiliul Local Păuleni-Ciuc, reprezentat prin Primar, asupra imobilului
respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare-



Consiliul Local comuna Păuleni-Ciuc reprezentat prin Primar, după caz, prin care se stabilesc
condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), cu asociaţia de
proprietari.
(2) In cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a oraşului -
Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, reprezentat prin Primar, poate încheia un contract
cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere după caz, numai atunci când această
posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de
concesiune, închiriere.
(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de
reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în
condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 4 sau prevăzute în contractele încheiate
cu alţi flimizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi oferite
tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5) în termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de
acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei
Păuleni-Ciuc prin aparatul de specialitate al primarului, după caz, are obligaţia de a publica
acest contract pe pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care
are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7j Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile
efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de
instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a
elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
b) condiţiile în care deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele
de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau
buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor;
c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe
imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;
d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea
folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament, înscris în cartea flinciară a
imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real
asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor
imobilului.
(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd
drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii
electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate privată a comunei sunt nule de
drept.
(10) Contractul de acces pe proprietatea privată a comunei în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora este anexa la Regulament si face parte din acesta .
Art. 12
(1) In situaţia în care contractul prevăzut in anexa la prezentul Regulament nu se poate încheia
în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe
proprietatea privată a oraşului sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea



publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 6,
oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente.
(2) în cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine
loc de contract între părţi. (3) ludecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere.
(4) Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate în
condiţiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.
(5) în cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în
termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de
administrare asupra imobilului- stâlpi de iluminat public - Consiliul Local al comunei
Păuleni-Ciuc, prin aparatul de specialitate al primarului are obligaţia de a o face publică pe
pagina sa de internet.
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu
obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7) Hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile
alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 11 alin. (8).
Art. 13
(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să efectueze
lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea
efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în
cauză, cu acordul titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc .
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea unei
notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, titularului dreptului de administrare,
asupra imobilului respectiv- Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, cu excepţia cazului în
care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.
(3) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al
comunei Păuleni-Ciuc, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în
cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printrun contract încheiat potrivit
prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunţată în condiţiile art. 12.
(4) In lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin Hotărâre Judecătorească. In caz de
urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială.
(5) In cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter
de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei
calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de
reparaţii impuse de asigurarea continuităţii ftimizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii
electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza
unei notificări comunicate titularului dreptului de folosinţă Primăriei b comunei Păuleni-Ciuc
sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc, asupra imobilului respectiv. Modalităţile de transmitere a nofificării sunt stabilite prin
contractul prevăzut la art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească prevăzută la art. 12.
Art. 14
(1) Dreptul instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu afectează existenţa dreptului de proprietate
sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat
sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora.
(2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu va cauza schimbarea
destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către titularul
dreptului de folosinţă.



(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială
proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor,
poate compensa titularului dreptului de de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc, cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
Art. 15
în cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sunt
afectate de lucrări de interes naţional sau de interes local de utilitate publică se va aplica
procedura de expropriere, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, republicată.
Art. 16
(1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 poate solicita titularului dreptului de
administrare Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, în situaţia în care nu există o soluţie
alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, a
arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna
efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala
solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri, în condiţiile art. 11 alin. (7) lit. d).
2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de administrare
Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1),
furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza aceste operaţiuni, după
transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.
3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai
puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
Art. 17
(1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 are obligaţia să reaşeze elementele
reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii
acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, când această reaşezare este
necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către titularul
dreptului de administrare Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc sau de folosinţă Primaria
comunei Păuleni-Ciuc, după caz, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit
prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunţată în condiţiile art. 12.
2) Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către
alte persoane decât titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Păuleni-
Ciuc sau de folosinţă - Primaria comunei Păuleni-Ciuc, după caz, cheltuielile vor fi suportate
de către acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 11 ori prin hotărârea judecătorească
prevăzută la art. 12 nu s-a stabilit altfel.
CAPITOLUL II: Utilizarea partajată a infrastructurii
Art. 18
(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care
deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a
infrastructurii.
(2) în cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei
solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se poate
adresa ANCOM.
Art. 19
(1) în cazul prevăzut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului
proporţionalităţii, poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de
infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice
utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni,



antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere, canale, conducte, camere de vizitare şi cabinete,
precum şi elemente de reţea pasive, în vederea instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice, acolo unde este posibil
din punct de vedere tehnic şi fezabil economic.
(2) Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă atunci
când este necesar în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice sau a ordinii
publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de urbanism sau
de amenajare a teritoriului.
(3) în cazul în care impune unei persoane care deţine sau controlează elemente ale
infrastructurii obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se
realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

CAPITOLUL III: Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii
electronice
Art. 20
(1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare,
modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va
avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice. -
(2) In cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate publică
sau privată, autoritatea administraţiei publice locale care eliberează autorizaţii de construire
ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări- Primăria comunei Păuleni-Ciuc va
publica anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire
pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen
de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritate administraţiei publice
locale –Primăria comunei Păuleni-Ciuc, cunoaşte despre realizarea respectivelor lucrări, astfel
încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare, întreţinere,
înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, în condiţiile prezentului Regulament.
(3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice- Consiliul
Local al comunei Păuleni-Ciuc si/sau Primăria comunei Păuleni-Ciuc, de către aparatul de
specialitate al primarului, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul Primăriei şi va cuprinde
informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1),
precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.
(4) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a
lucrărilor de acces pe proprietatea publica/privata a oraşului în acelaşi fimp cu lucrările de
construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de
utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea administraţiei publice
locale Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc poate stabili condiţii restrictive pentru
acordarea autorizaţiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani,
în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6
luni în avans.
Art. 21
(1) în cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor
prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice,
inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi
realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii electronice se vor face pe baza
normelor tehnice specifice ce vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului României.



(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde şi vor stabili caracterisdcile
constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor
categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de
comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora, procedura
de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea
emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru
autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
Art. 22
d) Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legate
referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea
construcţiilor;
b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona drumurilor şi în zona
infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri n;tiere, precum şi în zonele de
protecţie aeroportuară şi de protecţie a navigaţiei;
c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona
drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare; :
d) calitatea în construcţii;
e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
f) protecţia mediului;
g) protecţia muncii;
h) protejarea monumentelor istorice.
(2) în măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile de
amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte realizarea unor
lucrări de acces pe proprietăţi, precum şi în cazul zonelor supuse unui regim special, conform
prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obţinerea
acordului organismelor competente.
(3) Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită exercitarea
dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz.
Art. 23
(1) în zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care:
a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de
cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care
efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite
producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT
Contract
Nr. din / /
pentru constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea
publica/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
1. Părţile contractante
între:



Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc , cu sediul în Păuleni-Ciuc nr,76 jud.Harghita, cod
fiscal nr. ______________ reprezentat de primar ___________ în calitate de titular al
dreptului de administrare asupra imobilului – teren și /sau construcții- proprietatea comunei
Păuleni-Ciuc, denumit in continuare „ADMINISTRATOR".

Şi

___________________________________________________, cu sediul social/domiciliul în
(localitatea) , str. nr. , bloc ,scara , etaj , apartament , judeţ/sector , ,înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. din / / , cod fiscal nr. din , reprezentată de , cu funcţia de , în
calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice,  denumit(ă) în continuare "OPERATOR".
Având în vedere că:
- OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice nr. din data de / / / , ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces
pe proprietatea publica/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, şi că
- ADMINISTRATORUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de administrare
asupra imobilului - stâlpi de iluminat public (prin următoarele documente doveditoare):
- ADMINISTRATORUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se
stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.
Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condiţiilor Contractului. Contractul
este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011
privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.
140/2012, ale Codului Civil, precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în
materie.
2. - Definiţii
2.1. Acces pe proprietatea privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în
proprietate privată, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor publice de
comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
2.2. Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri
sau alte structuri aflate pe proprietate privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de
comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.
2.3. Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este
cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care
nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace
optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin
satelit, reţelele terestre fîxe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv
internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de
semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe
audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă.
2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice
care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului.
2.5. Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de
comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe
persoane.



2.6. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate
constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile
regimului de autorizare generală. •
3. - Obiectul Contractului
3.1. ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat
în administrarea sa situat, pe străzi din comuna Păuleni-Ciuc (vezi anexa 1 la prezenta), în
favoarea OPERATORULUI, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii electronice sau elemente de
infrastructură necesare susţinerii acesteia, adică:
(Titlul lucrărilor)
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în
condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data de _ _ _ / _ _ _ / , pe toată durata Contractului.
3.4. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt
următoarele: teren/clădiri administrative/
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber
acces şi la facilităţile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute
de trecere şi/sau dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau aeriene de alimentare cu energie
electrică, precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art
3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.
3.6 Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va
realiza pe baza de documentaţie (proiect) avizat si autorizat in condiţiile Legii nr.50/1991
republicata, modificata si completata privind „Autorizarea lucrărilor de construcţii".
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a
elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora va fi stabilita prin autorizaţia de construire, iar durata menţinerii
instalaţiilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea comunei i, este de____ ani
de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6.
3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe
proprietate, condiţiile efective, precum şi utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul de
Execuţie (PE), cu Caietele de Sarcini (CS) si detaliile de execuţie (DDE) din care a fost
extrasa D.T.A.C (Documentaţie Tehnica pentru Autorizafie de Construire).
3.9. în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de
comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a
elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, sunt cele stabilite si aprobate prin autorizaţia de construire
obţinută legal de la autoritatea publica competenta.
b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, se vor efectua,
dupa caz cu sau farà autorizaţie de construire dar obligatoriu pe baza unui aviz/acord sau
autorizaţia emisa de către autoritatea publica locala, ADMINISTRATOR pentru imobilul -
stâlpi de iluminat si instalaţie de comunicaţii electronice de pe aceştia, la care se intervine.
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, vor putea fi incepute dar cu
condiţia comunicării acestora către Autoritatea publica locala - ADMINISTRATOR, in cel



mult 48 de ore de Ia data producerii avariei si cu respectarea/încadrarea in condiţiile prevăzute
de art. 3.9 lit. (b).
In cazul in care lucrările cu caracter de urgenta se produc pe instalaţiile aparţinând altui
deţinător/proprietar, atunci remedierea acestora nu se va putea face decât dupa obţinerea
acordului deţinătorului legal al instalaţiei construcţiei respective.
4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
4.1. ADMINISTRATORUL are următoarele drepturi:
a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să încaseze tariful datorat pentru
exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces, sumă care include atât contravaloarea
folosinţei, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, şi
despăgubirea aferentă^;
b) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de
acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a
respectivului imobil;
c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire
la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute Ia
art. 3.9. sau pentru desfăşurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării
acestor lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu
caracter de urgenţă;
d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de
OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de
urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii
impuse de asigurarea continuităţii fiimizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate/folosinţă
gratuită/închiriere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obiectul dreptului de
acces;
f) să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care
aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcţii;
g) la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra
eventualelor îmbunătăţiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a
prezentului contract şi care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea
terenului.
4.2. ADMINISTRATORUL are următoarele obligaţii:
a) să asigure accesul la termenele convenite de Părţi şi în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv
prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în
bune condiţii, astfel:
i. să garanteze liberul acces la imobil, în maxim zile lucrătoare de la primirea unei notificări
din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea
efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
ii. să garanteze liberul acces, în maxim zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea
OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele,
udlajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii şi amenajări, cât şi a
lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreţinere şi reparare a reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.;



^ în cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente
prejudiciilor cauzate prin efectuarea lucrărilor, în măsura în care acestea se produc.
iii. să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa
unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea
există.
b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi
mediul înconjurător, tăierea arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a
OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri
conform art. 6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor
legale din domeniul protecţiei mediului;
c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul
Procesului verbal se vor menţiona starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care
acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;
d) să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata Contractului, cu excepţia
celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;
e) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau
limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul
prezentului Contract;
f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente
tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fară acordul
scris al acestuia;
g) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului
care împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;
h) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a
OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul Contract;
i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele
publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub
imobil, apar defecţiuni telinice din culpa ADMINISTRATORULUI;
j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza
unei notificări comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI, în cazul în care se impune
efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea
sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui
sinistru deosebit de grav sau a.unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea
continuităţii nimizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
k) să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la
tarif, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite de
ADMINISTRATOR în favoarea unor terţi furnizori de reţele publice de comunicaţii
electronice prin contractele încheiate cu aceştia;
I) să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea
dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea
avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
m) în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta
reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii
acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris,
OPERATORULUI această intenţie, cu cel puţin ... zile lucrătoare înainte de data planificată a
începerii lucrărilor; părţile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;
n) să asigure exwcitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în
cazul în care, în~vederea construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări,: solicită reaşezarea.



reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);
o) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei Operatorului să se realizeze în
prezenţa reprezentanţilor acestuia.
4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile
Legii nr. 154/2012 şi ale prezentului contract;
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de
urgenţă, sau să desfâşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor
lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea
OPERATORULUI şi cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului
sau, în lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se
realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9. c) să realizeze, după
transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, operaţiunile prevăzute
la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea
OPERATORULUI, ADMINISTRATORUL nu efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se
vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al
proprietăţii şi mediul înconjurător.
d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului
Contract) cu alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;
e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa
reprezentanţilor săi; .
f) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
g) să fie notificat despre intenţia ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra
imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel
puţin ... zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.
4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga
perioadă contractuală;
b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa
acesteia ADMINISTRATORULUI, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la
exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepţia
cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în
care notificarea se va face telefonic în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
d) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului
Contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau
privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii
publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranţei naţionale;
f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru T
înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;
g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea,
întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;
h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin
prezentul Contract, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât şi, în măsura în care
se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;



i) să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această
reaşezare este solicitată de ADMINTISTRATOR pentru construcţia de clădiri sau pentru
efectuarea de lucrări, în condiţiile convenite prin prezentul Contract. Când reaşezarea
elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate
susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât
ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;
j) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei
reţele toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de
comunicaţii electronice;
k) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra,
în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;
1) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra
imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja
efectuate lucrări de acces asupra aceluiaşi imobil de către un alt furnizor de reţele publice de
comunicaţii electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra
imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea
lucrări;
m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza
schimbarea destinaţiei imobilului;
n) de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe
proprietăţi sau, prin acordul Părţilor, de a compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile
determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;
o) să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de servitute
în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
p) să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul
Contract.
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data semnării de către părţi a Procesului
verbal de începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de
... ani sau pe toată durata de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de
infrastructură prevăzute la art. 3.1.
^ în cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile aferente, în
măsura în
care acestea se produc.
5.4. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-
un Act adiţional la prezentul Contract. ' :
5.5. Contractul încetează prin acordul de voinţă al Părţilor, prin dispariţia imobilului, la
expirarea perioadei prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea
obligaţiilor sau în condiţiile prevăzute la art. 5.6. ori la art. 8.3.
5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către
ADMINISTRATOR a unei notificări cu cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile
următoare:
a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă
sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;
b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar
elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
c) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.



6. Tarifare
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de reprezentând contravaloarea
dreptului de acces stabilit conform art. 3.1.
6.2. în situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube
materiale ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului
convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
- categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa
construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
- gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la momentul semnării de către părţi a
Procesului verbal de începere a lucrărilor.
6.4. Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul ADMINISTRATORULUI, nr.
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I deschis la Trezorăria Miercurea-Ciuc sau la
casería Primăriei comunei Păuleni-Ciuc
6.5. în cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact
la termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalităţi în
valoare de 0,1 % din suma datorată pe zi de întârziere.
6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente
imobilului ce face obiectul prezentului contract.
7. Cesiunea dreptului
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de
reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul
comunicaţiilor electronice, cu condiţia notificării ADMINISTRATORULUI şi a efectuării
înscrierii în cartea funciară.
7.2. OPERATORUL rămâne dator faţă de ADMINISTRATOR numai pentru obligaţiile
născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund
solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de ADMINISTRATOR.
8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod
necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi în termen de 30
zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în
considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism
abilitat.
8.3. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de ... de zile lucrătoare,
fiecare parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fară ca vreuna dintre ele
să pretindă daune-interese.
9. Notificări
9.1. în accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.2. în cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul
tipizat de confirmare de primire.



9.3. în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu
caracter de urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile
lucrătoare prin email, fax sau poştă.
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.
9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui
Contract sunt prevăzute mai jos. în cazul modificării acestor informaţii. Partea în cauză este
obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a
comunicării transmise la vechiul punct de contact.
Pentru
ADMINISTRATOR OPERATOR
Persoană de contact: Persoană de contact:
Telefon: Telefon:,
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
10. Litigii
In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
11. Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra
căruia se exercită dreptul de acces şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra
imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
11.2. în cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract,
neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai
sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept
al său.
11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii sale.
Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de 3 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, astăzi /.../
SEMNĂTURI
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/

OPERATOR
CONCESIONAR/ADMINISTRATOR

Anexe la Contract
Anexa 1 - Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR asupra/al imobilului (în cazul
ADMINISTRATORULUI trebuie menţionată expres posiblitatea acestora de a încheia acte
juridice de
natura celor care fac obiectul dreptului de acces)
Anexa 2 - Certificatul-Tip nr. / al OPERATORULUI
Anexa 3 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice şi a
elementelor de
infrastructură asociate acestora, dupa caz.
Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului, dupa caz.



Anexa 5 - Extrasul de Carte Funciară eliberat de ... sub nr. ..., dupa caz.
Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. din data -, emis de Circumscripţia
Financiara a si/sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.

R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL.0266-333601;TEL/FAX 0266-333705

Adresa e-mail: office@csikpalfalva.eu

NR.254   /14.02.2014

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României privind alinierea la
Standardele Uniunii Europene a tehnologiei şi comunicaţiilor, incluzând reducerea
cheltuielilor guvernamentale prin realizarea de programe mai eficiente,creşterea eficienţei şi
îmbunătăţirea productivităţii prin utilizarea acestora,favorizarea simplificării procesului
administrativ şi schimbul de informaţii interinstituţionale,a fost creat şi la nivel naţional
cadrul legal unitar de reglementare a acestui domeniu.

În acest context, au fost aprobate mai multe acte normative care legiferează acest
domeniu şi stabilesc totodată anumite obligaţii/atribuţii şi la nivelul autorităţilor publice locale
şi anume OUG 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunităţi, OUG 111/2011 privind comunicaţiile electronice ,Legea
nr.154/2015  privind regimul infrastructurii reţelei de comunicaţii electonice.



Astfel Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelei de comunicaţii
electonice, stabileşte condiţiile ăn care se realizează accesul pe proprietatea publică şi privată
în vederea instalării, întreţinerii,înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modalităţile de încheiere a
contractelor de acces pe propietatea publică sau privată, dar şi obligaţiile ce  revin ăn acest
sens autorităţilor publice locale: instituţiilor publice locale,precum şi orice alte entităţi care
execită dreptul de administrare asupra imobilele proprietate publică a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale.

Potrivit legii de mai sus, pentru implementarea în condiţii optime a prevederilor
referitoare la atribuţiile ce revin autorităţii publice locale-respectiv Primăriei Păuleni-Ciuc în
calitate de titular al dreptul de folosinţă asupra imobilelor ce aparţin domeniul public şi privat
al comunei precum şi a consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc, în calitate de administrator
al acestor imobile,se impune elaborarea şi aprobarea unui regulament privind condiţiile în
care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-Ciuc ăn
vederea instalării,ăntreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a
elementelor de infrastructură,precum şi măsurile de reţele de comunicaţii electronice.

În calitate de persoană numităcu atribuţii în acest domeniu, în urma disciţiei cu
reprezentantul Oficiului Judeţean ANCOM  a fost spabilit publicarea pe pagina proprie de
internet condiţiile de acces pe proprietatea publocă a comunei precum şi pentru transmiterea
către ANCOM o copie a condiţiilor de acces stabilite şi aprobate prin Hotărârea de Consiliu
Local.

Ca urmare,propun spre analiz juridică şi aprobare prezentul „Regulament” privind
condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Păuleni-
Ciuc ,întocmit conform Legii 154/2012

Referent,

Nagy-Lado Emese



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL
COMUNA PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR.38/2014
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pe

durata existenţei panourilor sau/şi indicatoarelor, a terenului în suprafaţă totală de 1,2 mp.,
situat în zona DJ 123 E intersecție cu DN 12A, Delnița , înscris în domeniul public şi privat

al localităţii, necesar montării a buc.2 de panouri reprezentând indicatoare şi/sau panouri de
informare şi orientare turistică, conform planurilor de situaţie anexate,

pentru  Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25
noiembrie 2014;

Având în vedere următoarele:
1. Adresa Instituției Prefectului nr.12.602/SL/23.10.2014.
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea

executării lucrărilor de construcţii, actualizată, ultima actualizare fiind Legea nr. 255/2013 şi a
Ordinului nr. 839/2009 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, actualizată, ultima
actualizare fiind prin Ordinul nr. 3451/2013;

3. OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată şi actualizată, ultima modificare
fiind prin Legea nr. 161/2011,

4. Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată şi actualizată, ultima modificare fiind prin
OUG nr. 4/2013,

5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, ultima modificare
fiind prin Legea nr. 145/2013,

6. Cererea nr.2014649/2014 a SC Flarom Advertising SRL, înregistrată la noi sub
nr.1411/2014;

7. Raportul de specialitate al compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului din
cadrul Primăriei comunei Păuleni-Ciuc înregistrat sub nr.2048/19.11.2014 și raportul de
specialitate al comisiei de agricultură,activităţi economico-financiare ,amenajarea teritoriului şi
urbanism,protecţie a mediului şi turism,juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local .

8. HG nr. 1351/2001 modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.299/2010, –
anexa nr. 10 – domeniul public al localităţii Păuleni-Ciuc – poziţia 47.

9. Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative – republicată şi actualizată;

10. Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la
Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

11. Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 36, alin. (1) şi (2), lit. "c",  art. 45 alin. (3), art. 115
alin. (1) lit. „b” şi art. 124 din Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute
pe durata existenţei panourilor sau/şi indicatoarelor, a terenului în suprafaţă totală de 1,2 mp., situat
în zona DJ 123 E intersecție cu DN 12A, Delnița înscris în domeniul public şi privat al localităţii,
necesar montării a 2 buc.  de panouri reprezentând indicatoare şi/sau panouri de informare şi
orientare turistică, conform planurilor de situaţie anexate, pentru  Consiliul Judeţean Harghita.

Art.2.Se revoc



Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
localităţii, direcţia de urbanism - administrarea domeniului public şi privat şi direcţia buget-finanţe
din cadrul Primăriei comunei Păuleni-Ciuc.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Consiliului Judeţean
Harghita, Primarului comunei Păuleni-Ciuc şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

………………………… la, …………………...2014.

INIŢIATOR PROIECT - PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR,



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL
COMUNA PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 38/2014
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pe

durata existenţei panourilor sau/şi indicatoarelor, a terenului în suprafaţă totală de 1,2 mp.,
situat în zona DJ 123 E intersecție cu DN 12A, Delnița înscris în domeniul public şi privat al
localităţii, necesar montării a 2 buc.  de panouri reprezentând indicatoare şi/sau panouri de

informare şi orientare turistică, conform planurilor de situaţie anexate,
pentru  Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25
noiembrie 2014;

Având în vedere următoarele:
1. Adresa Instituției Prefectului nr.12.602/SL/23.10.2014.
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea

executării lucrărilor de construcţii, actualizată, ultima actualizare fiind Legea nr. 255/2013 şi a
Ordinului nr. 839/2009 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, actualizată, ultima
actualizare fiind prin Ordinul nr. 3451/2013;

3. OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată şi actualizată, ultima modificare
fiind prin Legea nr. 161/2011,

4. Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată şi actualizată, ultima modificare fiind prin
OUG nr. 4/2013,

5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, ultima modificare
fiind prin Legea nr. 145/2013,

6. Cererea nr.2014649/2014 a SC Flarom Advertising SRL, înregistrată la noi sub
nr.1411/2014;

7. Raportul de specialitate al  compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului din
cadrul Primăriei comunei Păuleni-Ciuc înregistrat sub nr.2048/19.11.2014 și raportul de
specialitate al comisiei de agricultură,activităţi economico-financiare ,amenajarea teritoriului şi
urbanism,protecţie a mediului şi turism,juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local .

8. HG nr. 1351/2001 modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.299/2010, –
anexa nr. 10 – domeniul public al localităţii Păuleni-Ciuc – poziţia 47.

9. Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative – republicată şi actualizată;

10. Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la
Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

11. Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 36, alin. (1) şi (2), lit. "c",  art. 45 alin. (3), art. 115
alin. (1) lit. „b” şi art. 124 din Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute
pe durata existenţei panourilor sau/şi indicatoarelor, a terenului în suprafaţă totală de 1,2 mp.,
situat în zona DJ123 E intersecție cu DN12A, Delnița , înscris în domeniul public şi privat al
localităţii, necesar montării a 2 buc. de panouri reprezentând indicatoare şi/sau panouri de



informare şi orientare turistică, conform planurilor de situaţie anexate, pentru  Consiliul Judeţean
Harghita.

Art 2: Se revocă Hotărârea  nr. 26  /2014 Privind punerea la dispoziția Consiliului Județean
Harghita suprafața de 1,2 mp pentru amplasarea unui panou și suspendarea unui banner, adoptat de
Consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
localităţii, direcţia de urbanism - administrarea domeniului public şi privat şi direcţia buget-finanţe
din cadrul Primăriei comunei Păuleni-Ciuc,

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Consiliului Judeţean
Harghita, Primarului comunei Păuleni-Ciuc şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Păuleni-Ciuc la, 25.11.2014.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR,
Csiszer Gábor                                                                                Fülöp Erzsébet

Nr. 38
Adoptată în şedinţa din 25.11.2014 cu un număr de 9 voturi din numărul total de 10 consilieri în
funcţie.



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.2048/19.11.2014

RAPORT DE SPECIALITATE
privind darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pe

durata existenţei panourilor sau/şi indicatoarelor, a terenului în suprafaţă totală de 1,2 mp.,
situat pe DJ123 E intersecție cu DN12A, Delnița , înscris în domeniul public şi privat al

localităţii, necesar montării a 2.buc.  de panouri reprezentând indicatoare şi/sau panouri de
informare şi orientare turistică, conform planurilor de situaţie anexate,

pentru  Consiliul Judeţean Harghita

Având în vedere următoarele:
Pentru autorizarea şi executarea lucrării de montare a 2 buc. de panouri reprezentând

indicatoare şi/sau panouri de informare şi orientare turistică pentru evidenţierea şi informarea
populaţiei pentru obiectivul de interes turistic „pentru sit istoric Biserica Sf. Ioan Botezătorul,”
este necesară în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, art.1, darea în
folosinţă pentru Consiliul Judeţean Harghita – beneficiar proiect european „Situri istorice prin
panorame sferice” a unei suprafeţe totale de teren de 1,2 mp. din domeniul public şi privat al
localităţii;
 Cererea nr.2014649/2014 a SC Flarom Advertising SRL, mandatat de Consiliul Judeţean

Harghita conform adresei nr. 24627/2013 ;

 certificatul de urbanism nr. 150/2013 eliberat de Consiliul Judeţean Harghita

 proiect nr. 192/2013 reprezentând „Situri istorice prin panorame sferice”, întocmit de SC
Flarom Advertising SRL

- identificarea terenului liber de sarcini, conform  planurilor de situaţie anexate .

- terenul are regimul juridic domeniul public al comunei Păuleni-Ciuc – conform HG nr.
1351/2001 – anexa nr.10 reactualizată, poziţia 47 .

- prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată şi actualizată, ultima
modificare fiind prin Legea nr. 161/2011, a Legii nr. 287/2009 – Codul civil, republicată şi
actualizată, ultima modificare fiind prin OUG nr. 4/2013, a Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată, ultima modificare fiind prin Legea nr. 145/2013

Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local aprobarea dării în folosinţă cu
titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pe durata existenţei panourilor sau/şi
indicatoarelor, a terenului în suprafaţă totală de 1,2 mp., situat în zona DJ123 E intersecție cu
DN12A, Delnița înscris în domeniul public şi privat al localităţii, necesar montării a 2 buc.  de
panouri reprezentând indicatoare şi/sau panouri de informare şi orientare turistică, conform
planurilor de situaţie anexate, pentru Consiliul Judeţean Harghita.

Î N T O C M I T,
Referent urbanism

Gal Attila



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Expunere de motive/ Indoklás

Având în vedere faptul că Consiliul Local Păuleni-Ciuc prin Hotărârea  nr. 26
/2014 Privind punerea la dispoziția Consiliului Județean Harghita suprafața de 1,2 mp pentru
amplasarea unui panou și suspendarea unui banner, adoptat de Consiliului Local al comunei
Păuleni-Ciuc , a aprobat punerea la dispoziție a terenului de 1,2 mp, dar nu s-a specificat că a dat în
folosință cu titlu gratuit pe durata existenţei panourilor sau/şi indicatoarelor  terenul.
Instituția Prefectului prin adresa  nr.12.602/SL/2014 a transmis niște specificații în legătură cu
hotărârile adoptate de consiliile locale afectate în acest proiect în urma căruia propunem revocarea
Hotărârii nr.26/2014 și adoptarea unei nouă hotărâre ,  conform modelului trimis de Consiliul
Județean Harghita.

Primar,
Ferencz Csaba



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 39/2014
privind

aprobarea valorii de investiție a proiectului și solicitării scrisorii de garanţie
din partea FNGCIMM–SA–IFN în vederea garantării către AFIR a avansului
solicitat pentru finanţarea proiectului ”Modernizarea străzilor din localităţile

Păuleni, Delniţa, Şoimeni, Construire grădiniţă cu program scurt în satul
Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna
Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni-Ciuc”

Consiliul Local al Comunei Păuleni-Ciuc întrunit la ședință extraordinară la data de
3 decembrie 2014;

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2107/2014
- Raportul de specialitate nr. 2131/2014
- Contractul de finanţare nr. C322010972100018 / 22.07.2011 şi Actele adiţionale nr. 1-8
-Proiectul de investiţii ”Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni, Delniţa, Şoimeni,
Construire grădiniţă cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere
casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni,
comuna Păuleni-Ciuc”, finanţat prin PNDR, Măsura 322
- OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei

fondurilor alocate prin PNDR, cu modificările și completările ulterioare, şi HG 1262/2009 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 79/2009

Luând în considerare prevederilor art.36 alin.(2) lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republiactă;

Ţinând seama de  prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art 45 alin.(2), art 115 alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicatã

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă actualizarea valorii proiectului ”Modernizarea străzilor din localităţile
Păuleni, Delniţa, Şoimeni, Construire grădiniţă cu program scurt în satul Delniţa, comuna



Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de
cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni-Ciuc” în sumă de 14.004.786 lei cu TVA.

Art. 2 Se aprobă solicitarea scrisorii de garanţie din partea FONDUL NAŢIONAL DE
GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII – SA –
IFN în vederea garantării către AFIR a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului
”Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni, Delniţa, Şoimeni, Construire grădiniţă cu
program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Delniţa,
comuna Păuleni-Ciuc, Extindere casă de cultură, sat Păuleni, comuna Păuleni-Ciuc”. Avansul ce
urmează a fi solicitat este în sumă de 3.000.000 lei iar valoarea scrisorii de garanţie este de
3.300.000 lei reprezentând 110% din valoarea avansului.

Art. 3 Valoarea totală a proiectului este de 14.004.786 lei din care valoare eligibilă
10.467.734 lei iar valoare neeligibilă 3.537.052 lei.

Art. 4 Se aprobă plata din bugetul local al comunei Păuleni-Ciuc a comisionului aferent
scrisorii de garanţie acordată de FNGCIMM – SA – IFN în sumă de 13.200 lei.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Păuleni-Ciuc.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică primarului și compartimentului finaciar-contabil
din comuna Păuleni-Ciuc și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Președinte de ședință                                                                               Contrasemnează  secretar
Biró Győző Áron Fülöp  Erzsébet

Nr.39
Adoptată în şedinţa extraordinară din 03.12. 2014  cu un număr de_____ voturi din numărul
total de 10 consilieri în funcţie.

.



1

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PAULENI-CIUC

H O T Ă R Â R E NR.30 /2014
prin care se ia act de  demisionarea consilierului local Balla Zsolt si vacantarea

mandatului de  consilier local

Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit la ședință ordinară
lunară din data de 28 octombrie 2014.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10
şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea 67/2004, pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In baza expunerii de motive, intocmită de Primarul comunei Păuleni-Ciuc,
in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.1852/2014;

Având în vedere Referatul nr. 1853/21.10.2014 , întocmit de secretarul
comunei Păuleni-Ciuc ;

În temeiul art. 45 alin. (1), art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Ia act de demisionarea domnului Balla Zsolt , consilier local în
cadrul Consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc.

Art.2 Locul ocupat de domnul Balla Zsolt in cadrul Consiliului Local
al comunei Păuleni-Ciuc se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe
lista UDMR .

Art. 3 Secretarul comunei Păuleni-Ciuc va înainta Comisiei de
validare  a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Păuleni-
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Ciuc, nominalizata prin HCL nr.13 /26.06.2012, documentaţia în vederea validării
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista UDMR.

Art. 4 Serviciul administraţie publică  va comunica în copie prezenta
hotărâre:

 Instituţiei Prefectului judeţului Harghitai;
 Primarului comunei Păuleni-Ciuc
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul

Consiliului local al comunei Păuleni-Ciuc;
 Domnului Balla Zsolt ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , Contrasemnează pentru legalitate
Csiszer Gabor SECRETARUL COMUNEI

Păuleni-Ciuc
Fülöp Erzsébet

Nr.30
Adoptată în şedinţa din 28.10. 2014 cu un număr de 8 voturi din numărul total de 10
consilieri în funcţie.
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R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

NR / .2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind vacantarea mandatului  de  consilier local al d-lui

BALLA ZSOLT

Întrucat, in  conformitate   cu  prevederile Art. 9, alin (2) lit. d), alin. (3) şi
art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, modificată şi
completată,
„Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de
expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: d) lipsa nemotivată de
la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
si in temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali,
modificată şi completată,
„(1)In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a
acestuia consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta
ordinara, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o
hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului
in cauza.

(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de
primar si de secretarul comunei sau orasului, respectiv de presedintele consiliului
judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele
justificative.”

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile alin. (9) din  LEGEA
67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,  se precizeaza ca posturile  vacante de consilier
local, pot fi ocupate de catre supleanti, in ordinea in care sunt inscrisi pe liste, daca pana
la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele
cărora au candidat supleanţii, confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a
partidului politic, că supleanţii fac parte din partidul politic;
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Avand in vedere considerentele sus-mentionate, propun spre dezbatere şi aprobare
Proiectul de hotărâre prin care se ia act de  demisionarea consilierului local Balla
Zsolt si vacantarea  mandatului de  consilier local

PRIMAR,
Ferencz Csaba
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R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

REFERAT

Baza legală:
 LEGEA NR. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi

completările ulterioare;
 Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru

de organizare si functionare a  consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

 LEGEA 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 LEGEA NR. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere

urmatoarele considerente :

Art. 9, alin (2) lit. d), alin. (3) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 393/2004,

privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată,  precizează faptul că în urma

lipsei nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului ,

calitatea acestuia de consilier local încetează de drept, iar locul acestuia în consiliul local

se declară vacant.

Art. 12 alin. (2) din legea mai sus-mentionata,  atribuie in sarcina secretarului  si

primarului,  intocmirea  si semnarea referatului constatator,  prin care se ia act de

demisia consilierului local.  Referatul,  impreuna cu actele justificative,  constituie baza

in ceea ce priveste  initierea  proiectul de hotarare.

Art. 96 alin. (9) din  LEGEA 67/2004, pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, face
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precizari asupra faptului  ca,  posturile vacante de consilier local, pot fi ocupate de catre

supleanti, in ordinea in care sunt inscrisi pe liste, daca pana la data validarii mandatului

pentru ocuparea locului vacant, partidul politic pe listele cărora au candidat supleanţii,

confirmă în scris, sub semnătura conducerii judeţene a partidului politic, că supleanţii

fac parte din partidul politic respectiv. Art. 31 din Legea 215/2001, privind

administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, face

precizari asupra modului in care se realizeaza validarea mandatelor de consilier local.

Faţă de aceste considerente,  vă rugăm ca, in conformitate cu dispozitiile Legii

393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, să

promovaţi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de

consilier local a domnului Balla Zsolt si vacantarea locului de consilier local.

SECRETARUL Comunei
Pauleni-Ciuc



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI CIUC

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2014

privind modificarea Hotărârii nr.29/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a
principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”

Consiliul Local Păuleni Ciuc întrunit în şedinţă la data de 30 ianuarie 2014;
Având în vedere:

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr.6/2014
 Rapoartele de specialitate ale compartimentul de resort al primrului nr.76/2014;
 Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local .;
 Hotărârea nr. 29/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor

indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita” modificatcu Hotărârea nr.27/2013.

 Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată

În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.d, şi alin 5 a pct 14, din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.I. - Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.1 a Hotărârii nr.29/2010, privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării
pentru proiectul „Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Harghita”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. – Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor pezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Păuleni Ciuc prin operatorul SC. HARVÍZ SA.
Art.III. - Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului comunei Păuleni Ciuc;
c) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”;
d) SC. HARVÍZ SA.

Președinte de ședință
Kovacs Attila Contrasemnează secretar

Fülöp Erzsébet
Nr. 6
Adoptată în şedinţa din data de 30.01.2014
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.1496/26.08.2014

Indoklás

Egy önkormányzat számára a legtermészetesebb dolog, hogy az adott közösség akaratának és
érdekeinek megfelelően intézze a település dolgait. Éppen ezért nem csak törvényes, de teljes
mértékben logikus is, hogy sarkalatos ügyekben helyi népszavazást írjon ki, azért, hogy
lehetőséget adjon a közösségnek arra, hogy részt vegyen a döntéshozatalban.
Egy ilyen sarkalatos kérdés Székelyföld státusa és jövője, azé a régióé, aminek hagyományos
módon része Csíkpálfalva is. Ezért írt ki az elmúlt években Csíkpálfalva a község önkormányzata
is ezzel kapcsolatos helyi népszavazást. Sajnálatos módon ennek a megtartását a prefektus
megakadályozta. Ezek után arra kértem meg a képviselőtestület tagjait, hogy minél szélesebb
körben konzultálják ők maguk a község lakóit erről a témáról. A beérkezett véleményeket
összesítve született meg az a Petíció, amit azért terjesztek most a Csíkpálfalva község legitim
módon megválasztott képviselői elé, hogy azt szavazatukkal megerősítsék.

Csíkpálfalva, 2014.08.26.

Kezdeményező: Ferencz Csaba, polgármester

Aláírás: _______________________

Expunere de motive

Pentru un consiliul local este mai mult decât natural, să adopte hotărâri având în vedere în primul
rând dorinţele şi interesele comunităţii locale. De aceea este nu numai legal, dar perfect logic, ca
în chestiuni de o importanţă majoră să iniţieze referendum local, astfel ca să acorde posibilitate
comunităţii locale să se implice în luarea decizilor.
O astfel de problemă majoră este statutul şi viitorul Ţinutului Secuiesc, regiune din care face
parte în mod tradiţional comuna Păuleni-Ciuc De aceea consiliul local Păuleni-Ciuc a iniţiat de
două ori în anii care au trecut referendum local pe această temă. Regretabil, acestea au fost
practic împiedicate de prefectul judeţului Harghita. De aceea am solicitat membrilor consiliului
local, să consulte într-o scală cât mai largă populaţia comunei pe această temă. Din sintetizarea
părerilor populaţiei a reieşit Petitia anexată, pe care-l pun în faţa aleşilor legitimi ai comunităţii,
ca să-l confirme prin votul lor.

Păuleni-Ciuc, la 26.082014

Iniţiator: Ferencz Csaba, primar

_________________
semnătura



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 28/2014

privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime
ale locuitorilor din comuna Păuleni-Ciuc

Consiliul local al comunei Păuleni-Ciuc, întrunit la data de 30 septembrie 2014.
- Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 1496/2014 al primarului comunei Păuleni-

Ciuc si Raportul de specialitate nr. 1549/2014 al secretarului comunei;
- Ţinând cont de concluziile raportului Comisiei Prezidenţiale de Analiză a Regimului

Politic şi Constituţional din România (Raportul Stanomir);
- Ţinând cont de faptul, că Art. 11 din Recomandarea nr. 1201/1993 al APCE prevede, că

"În acele regiuni, unde persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale formează o majoritate,
aceştia au dreptul, ca - în consens cu legislaţia tării - să formeze organe ale administraţiei publice
locale autonome, sau să beneficieze de un statut special, corespunzător situaţiei lor istorice si
teritoriale specifice";

- Având în vedere faptul, că România s-a angajat unilateral la respectarea recomandărilor
APCE, şi a afirmat în repetate rânduri, că politica sa faţă de minorităţi se bazează pe
recomandarea amintită mai sus;

- Având în vedere faptul, că 210.000 persoane, peste 99% dintre participanţii la
referendumul organizat în 2007-2008 inclusiv în comuna Păuleni-Ciuc s-au pronunţat pentru
crearea unei regiuni autonome, care să cuprindă toate localităţile locuite în majoritate de secui;

- Având în vedere că pe baza obligaţiilor internaţionale ale României se impune
menţinerea principiului prevăzut de art. 3 a Legii 2/1968, conform căreia „Judeţul este alcătuit
din oraşe şi comune - unităţi de bază ale organizării administrativ-teritoriale a ţării - în funcţie de
condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi
tradiţionale ale populaţiei.”

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate Juridică – constituite din
cadrul Consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc.

Ţinând cont de prevederile O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.2 aliniat (1) şi art. 3, aliniat (1) si (2) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (1), coroborat cu articolul 45 alineatul (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Adoptă Petiţia adresată Parlamentului şi Guvernului României, care se găseşte
în Anexa la prezenta hotărâre.

(2) Încredinţează primarul al comunei Păuleni-Ciuc să transmită Petiţia
instituţiilor şi organelor enumerate în Art. 3 şi să-l susţină în faţa lor.



` Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul al
comunei Păuleni-Ciuc

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
Comitetului Regiunilor din UE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Congresului
Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), precum şi Consiliului
Drepturilor Omului, din cadrul ONU.

Păuleni-Ciuc  la  30 septembrie 2014

PREŞEDINTELE CONTRASEMNEAZĂ
ŞEDINŢEI SECRETARUL COMUNEI PĂULENI-CIUC

CSISZER GÁBOR FÜLÖP ERZSÉBET



Consiliul local Păuleni-Ciuc Anexa la HCL nr. 28/2014

Către
Parlamentul şi guvernul României

Orice reformă administrativă dintr-o ţară trebuie să se realizeze în primul rând având în
vedere interesele pe termen lung ale populaţiei, respectarea principiilor democraţiei şi ale
angajamentelor internaţionale ale ţării respective. La delimitarea unităţilor administrativ-
teritoriale se va ţine cont în mod obligatoriu de voinţa populaţiei din unitatea respectivă. Un
astfel de proces trebuie să fie bazat pe un studiu elaborat de specialişti, cu excluderea intereselor
politice de moment. Un astfel de studiu a fost elaborat în România de o comisie de experţi, având
în frunte pe profesorul de drept constituţional Ioan Stanomir. (RAPORT al Comisiei Prezidenţiale
de Analiză a Regimului Politic şi Constituţional din România) Raportul acordă o atenţie specială
teritoriilor locuite de minorităţi naţionale, care necesită tratament special, în prisma unor
convenţii internaţionale ratificate de România, afirmând:

„Orice efort de reorganizare administrativă este obligatoriu să ia în considerare
dimensiunile care ţin de protecţia minorităţilor naţionale. Şi ceasta  cu atât mai mult cu
cât este important ca acest efort să conducă la efecte secundare de natură să afecteze
identitatea acestor minorităţi naţionale: este vorba de un punct foarte sensibil al oricărei
reforme administrative, fiindcă această realitate a caracterizat reorganizările
administrative precedente. Din acest punct de vedere, unele acte normative
internaţionale trebuie luate în considerare:

- Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, ratificată de către
România prin Legea nr. 282/2007, în art. 7 (obiective şi principii), stabileşte că„în ceea
ce priveşte limbile regionale sau minoritare, în zonele în care aceste limbi sunt folosite şi
în funcţie de situaţia fiecărei limbi, părţile îşi întemeiază politica, legislaţia şi practica pe
următoarele obiective şi principii: ... b) respectarea ariei geografice a fiecărei limbi
regionale sau minoritare, în aş a fel încât diviziunile administrative existente ori noi să
nu constituie un obstacol pentru promovarea respectivei limbi regionale sau minoritare."

- de asemenea, conform art. 16 din Convenţia cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale, ratificată prin Legea nr. 33/1995, „părţile se vor abţine să ia
măsuri care, modificând proporţiile populaţiei din arii locuite de persoane aparţinând
minorităţilor naţionale, sunt îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor decurgând
din principiile în scrise în prezenta convenţie-cadru".

- o problemă specifică este ridicată de art. 5 din Carta europeană a autonomiei
locale, ratificată prin Legea nr. 199/1997, care reglementează protecţia limitelor
teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale, şi conform căreia „pentru orice
modificare a limitelor teritoriale locale, colectivităţile locale în cauză trebuie să fie
consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite"etc.

În concluzie, trasarea limitelor noilor regiuni trebuie efectuată cu respectarea
acestor principii, care ar trebui reluate în textul legii fundamentale, în articolul care va
reglementa organizarea administrativ-teritorială.„
Articolul 11. din Recomandarea 1201/1993 a Adunării Parlamentare al Consiliului

Europei stipulează, că „în acele regiuni, unde persoanele care aparţin unei minorităţi naţionale
formează majoritatea, aceştia au dreptul la organe administrative autonome sau la statut special,
în concordantă cu situaţia lor istorică sau teritorială specifică”.

În cazul Rezoluţiei 1334/2003 a Adunării Parlamentare al Consiliului Europei însuşi titlul
precizează, că regiunile autonome din Europa sunt exemple pozitive în soluţionarea conflictelor.
Articolul 12 din această recomandare stipulează, că faptul că un stat este unitar nu vine în
contradicţie cu existenta pe teritoriul lui a unor regiuni autonome, iar articolul 16 vorbeşte despre
necesitatea, ca statul să trateze cu înţelegere dacă o comunitate etnică cu tradiţii istorice solicită
autodeterminare.



Cu ocazia aderării la Consiliul Europei, România s-a angajat unilateral, să respecte aceste
recomandări, iar de atunci a afirmat de foarte multe ori, că politica sa fată de minorităţi se
bazează pe principiile europene.

Cu ocazia vizitei din aprilie 2013 la Consiliul Europei, premierul Victor Ponta a promis,
că la regionalizarea ţării se vor respecta toate angajamentele internaţionale ale României.

Cu toate acestea, România nu a pus în practică nimic din aceste principii, ba mai mult, cu
ocazia procedurii legislative legate de proiectul de lege privind Statutul de autonomie al
Ţinutului Secuiesc, Consiliul Legislativ al parlamentului, dând o interpretare abuzivă şi de rea
credinţă articolului 12 din recomandarea 1201, l-a folosit aceasta drept argument tocmai
împotriva drepturilor colective.

Cei peste 23 de ani care au trecut din decembrie 1989 au demonstrat, că aceste probleme
ale poporului secuiesc nu se pot rezolva la nivelul statului. Din 1993, formaţiunile politice
maghiare din România au depus eforturi considerabile, pentru ca în cadrul statului să înceapă o
dezbatere deschisă şi la obiect despre autonomie. Mulţumit acestor eforturi, deja se poate vorbi în
public, obiectiv şi fără patimi despre acest subiect. Un fapt deosebit de important este acela, că în
2007-2008 s-a organizat un referendum în Ţinutul Secuiesc, al cărui rezultat este extrem de clar:
210.000 de persoane (peste 99% dintre cei care au participat) s-au pronunţat în favoarea
autonomiei Ţinutului Secuiesc. Într-o democraţie doleanţele poporului sunt respectate, aşa ar
trebui să procedeze si autorităţile din România.

În privinţa suportului extern însă situaţie este mai puţin fericită. Guvernul si parlamentul
de la Bucureşti - prin diferite metode - au reuşit mereu să creeze impresia falsă, că procedează în
mod democratic, respectând voinţa poporului secuiesc. Ar fi deci un pas extrem de important,
dacă autorităţile locale din Ţinutul Secuiesc ar formula critici cu privire la aşa zisa rezolvare a
problemelor minorităţilor naţionale din România, respectiv cu privire la preconizata regionalizare
a ţării, care în forma propusă de guvern ar avea consecinţe deosebit de nefaste pentru Ţinutul
Secuiesc, şi ar formula chiar ei doleanţa comunităţilor pe care le reprezintă. Din aceste motive, ca
reprezentanţi ai comunei Păuleni-Ciuc adoptăm prezenta

Petiţie
prin care:

- Solicităm Parlamentului şi Guvernului României, să respecte toate angajamentele
internaţionale ale României, în domeniul protecţiei minorităţile naţionale.

(2) În acest sens solicităm cu precădere respectarea principiilor conţinute în Art. 11 din
Recomandarea 1201/1993 si Art. 12 si Art. 16 din Recomandarea 1334/2003 ale Adunării
Parlamentare al Consiliului Europei, respectiv Carta Europeană a Limbilor Regionale sau
Minoritare.

- Solicităm, ca să se creeze o regiune administrativă a României, care să fie denumită
Ţinutul Secuiesc, şi care să cuprindă toate localităţile din anexa la prezentul memorandum şi
numai aceste localităţi.

- Solicităm un statut autonom acestei regiuni, pe baza unei legi organice, ce va fi înaintat
parlamentului României.

- Solicităm ca delimitarea subdiviziunilor administrative din cadrul acestei regiuni să se
realizeze prin referendum local. .

- Solicităm, ca în acele unităţi teritorial-administrative în care ponderea unei minorităţi
naţionale depăşeşte 10%, limba acesteia să fie recunoscută ca şi limbă oficială în  unităţile
teritorial-administrative respective, având acelaşi statut cu limba oficială a statului.

Păuleni-Ciuc, la 30 septembrie 2014

În numele Consiliului Local Păuleni-Ciuc
Preşedinte de şedinţă: Csiszer Gabor

Semnătura: _______________________



Anexă

nr. Denumirea comunei (oraşului) Denumirea in limba maghiară

Scaunul
(subdiviziuni

adminstrativ-teritoriale
ale Ţinutului Secuiesc)

Judetul

1 ACATARI ÁKOSFALVA Mures Mures
2 AITA MARE NAGYAJTA Miclosoara-Bradut Covasna
3 APATA APÁCA Miclosoara-Bradut Brasov
4 ARCUS ÁRKOS Sepsi Covasna
5 ATID ETÉD Odorhei Harghita
6 AVRAMESTI SZENTÁBRAHÁM Odorhei Harghita
7 BAILE TUSNAD TUSNÁDFÜRDŐ VÁROS Ciuc Harghita
8 BALAN BALÁNBÁNYA VÁROS Ciuc Harghita
9 BALAUSER BALAVÁSÁR Mures Mures

10 BAND MEZŐBÁND Mures Mures
11 BARAOLT BARÓT VÁROS Miclosoara-Bradut Covasna
12 BATANI NAGYBACON Miclosoara-Bradut Covasna
13 BELIN BÖLÖN Miclosoara-Bradut Covasna
14 BERENI SZÉKELYBERE Mures Mures
15 BILBOR BÉLBOR Gheorgheni Harghita
16 BIXAD SEPSIBÜKSZÁD Sepsi Covasna
17 BODOC SEPSIBODOK Sepsi Covasna
18 BOROSNEU MARE NAGYBOROSNYÓ Orbai Covasna
19 BORSEC BORSZÉK VÁROS Gheorgheni Harghita
20 BRADESTI FENYÉD Odorhei Harghita
21 BRADUT BARDÓC Miclosoara-Bradut Covasna
22 BRATES BARÁTOS Orbai Covasna
23 BREAZA BERESZTELKE Mures Mures
24 BRETCU BERECK Kézdi Covasna
25 CAPALNITA KÁPOLNÁSFALU Odorhei Harghita
26 CARTA CSÍKKARCFALVA Ciuc Harghita
27 CATA KACA Odorhei Brasov
28 CATALINA SZENTKATOLNA Kézdi Covasna
29 CERNAT CSERNÁTON Kézdi Covasna
30 CEUASU DE CAMPIE MEZŐCSÁVÁS Mures Mures
31 CHIBED KIBÉD Mures Mures
32 CHICHIS KÖKÖS Sepsi Covasna
33 CICEU CSÍKCSICSÓ Ciuc Harghita
34 CIUCSANGEORGIU CSÍKSZENTGYÖRGY Ciuc Harghita
35 CIUMANI GYERGYÓCSOMAFALVA Gheorgheni Harghita
36 COMANDAU KOMMANDÓ Orbai Covasna
37 CORBU GYERGYÓHOLLÓ Gheorgheni Harghita
38 CORUNCA KORONKA Mures Mures
39 CORUND KOROND Odorhei Harghita
40 COVASNA KOVÁSZNA VÁROS Orbai Covasna
41 COZMENI CSÍKKOZMÁS Ciuc Harghita
42 CRACIUNESTI NYÁRÁDKARÁCSON Mures Mures
43 CRISTESTI MAROSKERESZTÚR Mures Mures

44 CRISTURU SECUIESC
SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS Odorhei Harghita

45 DALNIC DÁLNOK Kézdi Covasna
46 DANESTI CSÍKDÁNFALVA Ciuc Harghita
47 DARJIU SZÉKELYDERZS Odorhei Harghita
48 DEALU OROSZHEGY Odorhei Harghita
49 DITRAU DITRÓ Gheorgheni Harghita
50 EREMITU NYÁRÁDREMETE Mures Mures
51 ERNEI NAGYERNYE Mures Mures



52 ESTELNIC ESZTELNEK Kézdi Covasna
53 FANTANELE GYULAKUTA Mures Mures
54 FELICIENI FELSŐBOLDOGFALVA Odorhei Harghita
55 FRUMOASA CSÍKSZÉPVÍZ Ciuc Harghita
56 GALAUTAS GALÓCÁS Gheorgheni Harghita
57 GALESTI NYÁRÁDGÁLFALVA Mures Mures
58 GHELINTA GELENCE Kézdi Covasna
59 GHEORGHE DOJA LUKAFALVA Mures Mures
60 GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓS Gheorgheni Harghita
61 GHIDFALAU GIDÓFALVA Sepsi Covasna
62 GHIMES-FAGET GYIMESBÜKK Ciuc Bacau
63 GHINDARI MAKFALVA Mures Mures
64 GLODENI MAROSSÁRPATAK Mures Mures
65 GORNESTI GERNYESZEG Mures Mures
66 HAGHIG HIDVÉG Sepsi Covasna
67 HODOSA SZÉKELYHODOS Mures Mures
68 HOMOROD HOMORÓD Odorhei Brasov
69 ILIENI ILLYEFALVA Sepsi Covasna
70 IZVORU MURESULUI MAROSFŐ Gheorgheni Harghita
71 JOSENI GYERGYÓALFALU Gheorgheni Harghita
72 LAZAREA GYERGYÓSZÁRHEGY Gheorgheni Harghita
73 LELICENI CSÍKSZENTLÉLEK Ciuc Harghita
74 LEMNIA LEMHÉNY Kézdi Covasna
75 LIVEZENI JEDD Mures Mures
76 LUETA LÖVÉTE Odorhei Harghita
77 LUNCA DE JOS GYIMESKÖZÉPLOK Ciuc Harghita
78 LUNCA DE SUS GYIMESFELSŐLOK Ciuc Harghita
79 LUPENI FARKASLAKA Odorhei Harghita
80 MADARAS MEZŐMADARAS Mures Mures
81 MADARAS CSÍKMADARAS Ciuc Harghita
82 MAGHERANI NYÁRÁDMAGYARÓS Mures Mures
83 MALNAS MÁLNÁS Sepsi Covasna
84 MARTINIS HOMORÓDSZENTMÁRTON Odorhei Harghita
85 MERENI KÉZDIALMÁS Kézdi Covasna
86 MERESTI HOMORÓDALMÁS Odorhei Harghita
87 MICFALAU MIKÓÚJFALU Sepsi Covasna
88 MIERCUREA CIUC CSÍKSZEREDA Ciuc Harghita
89 MIERCUREA NIRAJULUI NYÁRÁDSZEREDA Mures Mures
90 MIHAILENI CSÍKSZENTMIHÁLY Ciuc Harghita
91 MOACSA MAKSA Kézdi Covasna
92 MUGENI BÖGÖZ Odorhei Harghita
93 NEAUA HAVAD Mures Mures
94 OCLAND OKLÁND Odorhei Harghita
95 ODORHEIU SECUIESC SZÉKELYUDVARHELY Odorhei Harghita
96 OJDULA OZSDOLA Kézdi Covasna
97 ORMENIS ÜRMÖS Miclosoara-Bradut Brasov
98 OZUN UZON Sepsi Covasna
99 PANET MEZŐPANIT Mures Mures

100 PASARENI BACKAMADARAS Mures Mures
101 PAULENI-CIUC CSÍKPÁLFALVA Ciuc Harghita
102 PLAIESII DE JOS KÁSZONALTÍZ Ciuc Harghita
103 POIAN KÉZDISZENTKERESZT Kézdi Covasna
104 PORUMBENII MARI NAGYGALAMBFALVA Odorhei Harghita
105 PRAID PARAJD Odorhei Harghita
106 RACOS ALSÓRÁKOS Miclosoara-Bradut Brasov
107 RACU CSÍKRÁKOS Ciuc Harghita
108 RECI (Reti) RÉTY Sepsi Covasna



109 REMETEA GYERGYÓREMETE Gheorgheni Harghita
110 SACEL SZÉKELYANDRÁSFALVA Odorhei Harghita
111 SANCRAIENI CSÍKSZENTKIRÁLY Ciuc Harghita
112 SANCRAIU DE MURES MAROSSZENTKIRÁLY Mures Mures
113 SANDOMINIC CSÍKSZENTDOMOKOS Ciuc Harghita
114 SANGEORGIU DE PADURE ERDŐSZENTGYÖRGY Mures Mures
115 SANGOERGIU DE MURES MAROSSZENTGYÖRGY Mures Mures
116 SANMARTIN CSÍKSZENTMÁRTON Ciuc Harghita
117 SANSIMION CSÍKSZENTSIMON Ciuc Harghita
118 SANTANA DE MURES MAROSSZENTANNA Mures Mures
119 SANTIMBRU CSÍKSZENTIMRE Ciuc Harghita
120 SANZIENI KÉZDISZENTLÉLEK Kézdi Covasna
121 SARATENI SÁVÁRAD Mures Mures
122 SARMAS SALAMÁS Gheorgheni Harghita
123 SATU MARE MÁRÉFALVA Odorhei Harghita
124 SECUIENI ÚJSZÉKELY Odorhei Harghita
125 SFANTU GHEORGHE SEPSISZENTGYÖRGY Sepsi Covasna
126 SICULENI CSÍKMADÉFALVA Ciuc Harghita
127 SIMONESTI SIMÉNFALVA Odorhei Harghita
128 SINCAI MEZŐSÁMSOND Mures Mures
129 SOVATA SZOVÁTA Mures Mures
130 STANCENI GÖDEMESTERHÁZA Ciuc Harghita
131 SUBCETATE GYERGYÓVÁRHEGY Gheorgheni Harghita
132 SUSENI GYERGYÓÚJFALU Gheorgheni Harghita
133 TARGU - MURES MAROSVÁSÁRHELY Mures Mures
134 TARGU SECUIESC KÉZDIVÁSÁRHELY Kézdi Covasna
135 TOMESTI CSÍKSZENTTAMÁS Ciuc Harghita
136 TOPLITA MAROSHÉVÍZ Gheorgheni Harghita
137 TULGHES GYERGYÓTÖLGYES Gheorgheni Harghita
138 TURIA TORJA Kézdi Covasna
139 TUSNAD SAT TUSNÁD FALU Ciuc Harghita
140 ULIES KÁNYÁD Odorhei Harghita
141 UNGHENI NYÁRÁSTŐ Mures Mures
142 VALCELE ELŐPATAK Sepsi Covasna
143 VALEA CRISULUI SEPSIKŐRÖSPATAK Sepsi Covasna
144 VARGATA CSIKFALVA Mures Mures
145 VARGHIS VARGYAS Miclosoara-Bradut Covasna
146 VARSAG SZÉKELYVARSÁG Odorhei Harghita
147 VETCA SZÉKELYVÉCKE Mures Mures
148 VLAHITA SZENTEGYHÁZA Odorhei Harghita
149 VOIVODENI VAJDASZENTIVÁNY Mures Mures
150 VOSLABENI VASLÁB Gheorgheni Harghita
151 ZABALA ZABOLA Orbai Covasna
152 ZAGON ZÁGON Orbai Covasna
153 ZETEA ZETELAKA Odorhei Harghita
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL
COMUNA PĂULENI-CIUC

HOTÃRÂRE nr. 14 /2014
pentru modificarea art.4 al Hotărârii nr.5/2012 privind numirea
comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de

achiziţie publică având ca obiect:
Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni

Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna
Păuleni-Ciuc

Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Păuleni-Ciuc, comuna Păuleni Ciuc

În cadrul Măsurii 322

Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc întrunitã în şedinţã
ordinarã, la data de 29 aprilie 2014 , convocat prin Dispoziţia primarului
comunei Păuleni Ciuc cu nr.36/2014,

Având în vedere Proiectul de Hotãrâre, expunerea de motive şi
Raportul compartimentului de specialitate a primarului nr. 783/2014,
raportul de specialitate  al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Păuleni Ciuc;

Luând în considerare :
- Hotărârea nr.5/2012 a Consiliului Local Păuleni-Ciuc, privind

numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică având ca obiect:

Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni
Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Păuleni-Ciuc, comuna Păuleni Ciuc

- Hotărârea nr.23 /2009  privind instrumenatrea proiectului :
Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni
Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc
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Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Păuleni-Ciuc, comuna Păuleni Ciuc, adoptat de
Consiliului Local Păuleni-Ciuc;

Ţinând seama de  prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006  privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificări şi
completări cu Legea nr.337/2006, art.71,72, şi 73 din H.G nr.925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a concesiune de servicii.

Având în vedere prevederile art.59 al Legii nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicată.

În temeiul art.36 alin.(1) lit.b art 45 alin.(1), art 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală,  republicatã

H O T Ã R E Ş T E:

Art.I Se  modifică art.4. și va avea următorul cuprins : În scopul  de a
sprijini activităţile de evaluare, pe lângă comisia de evaluare se desemnează
experți cooptați : - pe doamna Bara  Noemi , doamna Kakucs Hajnal-
Elisabeta, experți achizitii publice si fonduri europene și Veress Emőd
expert juridic cooptat; Necesitatea participării experților achiziții publice și
fonduri europene la procesul de evaluare este justificată prin necesitatea
cunoașterii și respectării legislației specifice referitoare la accesarea
fondurilor europene nerambursabile și a unei serii de condiții referitoare la
eligibilitatea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pe care
Autoritatea Contractantă nu le poate verifica în suficientă măsură.
Atribuţiile și responsabilitățile specifice ale Experților achiziții publice și
fonduri europene, constă în verificarea și evaluarea propunerilor tehnice din
punctul de vedere al respectării legislației specifice, referitoare la accesarea
fondurilor europene nerambursabile, inclusiv cerințele formulate și/sau
adresele sau notificările emise de AM PNDR, APDRP, CRPDRP sau
OJPDRP după caz. De asemenea, vor analiza efectele de natură juridică pe
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care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze
contractuale propuse de ofertant, după caz.

Art. II. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează preşedintele comisiei doamna Kanya Terez şi primarul
comunei, domnul Ferencz Csaba.

Art.III. Prezenta se înainteazã Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita ,
Primarului comunei Păuleni Ciuc şi persoanelor interesate.

Păuleni- Ciuc, la data de 29.04.2014

Președinte de ședință
Kovacs Attila

Contrasemnează secretar
Fülöp  Erzsébet

Nr.
Adoptat în şedinţa ordinară din data de 29.04.2014
Cu un număr de  8 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266- 333601; TEL /FAX 0366-815238

Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu
NR. 783/15.04.2014

EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL  PĂULENI-CIUC
pentru  modificarea art.4 al Hotărârii nr.5/2012 privind numirea comisiei de evaluare a

ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică având ca obiect:
Modernizarea străzilor din localităţile Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni
Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni Ciuc

Extindere casă de cultură, sat Păuleni-Ciuc, comuna Păuleni Ciuc,în cadrul Măsurii
322

HATÁROZAT TERVEZET
Az 5/2012- es határozat 4 –es szakaszának modósítására

A. EXPUNERE DE MOTIVE/ INDOKLÁS

Având în vedere  că Proiectul Modernizarea străzilor din localităţile
Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni
Construire grădiniţe cu program scurt în satul Delniţa, comuna Păuleni-Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Delniţa, comuna Păuleni Ciuc
Extindere casă de cultură, sat Păuleni-Ciuc, comuna Păuleni Ciuc
instrumentat în cadrul Măsurii 322 şi aprobat cu Hotărârea nr.23/2009 a
ajuns în faza de atribuire a contractelor  de achiziţie publică, este necesar
numirea unei comisii pentru evaluarea ofertelor.
În conformitate cu prevederile art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată propun modificarea art.4  numirea
ca expert cooptat pe doamna Bara Noemi, Kakucs Hajnal – Erzsebet și
Veress Emod expert juridic.

Primar,
Ferencz Csaba
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B. RAPORT DE SPECIALITATE/ SZAKIRODAI JELENTÉS

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006  privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice  şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificări şi
completări cu Legea nr.337/2006, art.71,72, şi 73 din H.G nr.925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a concesiune de servicii autoritatea contractantă are obligaţia de a
desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele
responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de
evaluare, care a fost constituit cu Hotărârea nr.5/2012.
Autoritatea contractantă are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini
activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor
specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi
încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces,
în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

Necesitatea participării Expertului achiziții publice și fonduri
europene la procesul de evaluare este justificată prin necesitatea cunoașterii
și respectării legislației specifice referitoare la accesarea fondurilor europene
nerambursabile și a unei serii de condiții referitoare la eligibilitatea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pe care Autoritatea
Contractantă nu le poate verifica în suficientă măsură.

Atribuţiile și responsabilitățile specifice al Expertului achiziții publice
și fonduri europene constau în verificarea și evaluarea propunerilor tehnice
din punctul de vedere al respectării legislației specifice referitoare la
accesarea fondurilor europene nerambursabile, inclusiv cerințele formulate
și/sau adresele sau notificările emise de AM PNDR, APDRP, CRPDRP sau
OJPDRP după caz. De asemenea, va analiza efectele de natură juridică pe
care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze
contractuale propuse de ofertant, după caz.
Din aceste considerente se propune numirea în comisia   de evaluare încă un
expert juridic în sensul modificării art.4 din Hotărârea nr.5/2012 conform
proiectului de hotărâre propusă.

Întocmit,
Fulop Erzsebet



R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR. 4 /2014
privind aprobarea extinderii rețelei electrice în satul Șoimeni

Consiliul local Păuleni-Ciuc, întrunit la şedinţa ordinară din data de
30 ianuarie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive , înaintat de primarul comunei
Păuleni-Ciuc, Ferencz Csaba,și a Raportului de spercialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului
nr.77/2014 şi Raportul comisiei de specialitate al consiliului local;

Având în vedere adresa nr.608/2013  a S.C Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A Sucursala  Harghita.

Pe baza  art.12, art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr.123/2012:

În temeiul prevederilor  Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările
ulterioare; art.48 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Pe baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională
în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2)  lit.c alin.(5) lit.a,  art.45
alin.(2) lit e, art.115 alin.(1)  lit. b  din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R E Ș T E :

Art.1. Se aprobă amplasarea a 50 m cablu electric subteran de tip
ACYABY 3X25+16 pe DS NR.147 din domeniul public al comunei



Păuleni-Ciuc, cu drept de uz și servitute în favoarea ELECTRICA , acces în
vederea exploatării instalațiilor, pentru întreținere și reparații pe durata de
existență a liniei, fără  pretenții financiare.

Art.3. Planul de situație anexată face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. Primarul comunei Păuleni-Ciuc, domnul FERENCZ CSABA
este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum
și Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică  pentru Primarul comunei
Păuleni-Ciuc , S.C  Electrica Distribuție Transilvania Sud  S.A Sucursala
Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.

Preşedintele şedinţei
Kovacs Attila

Contrasemnează secretar,
Fülöp  Erzsébet

Nr.4
Adoptată în şedinţa din 30.01.2014 cu un număr de 11 voturi din numărul
total de 11 consilieri în funcţie.
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