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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modelului precum și încheierii unui contract privind 

constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea 
publică și privată a UAT Pogoanele, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii 
sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor sau 

infrastructură necesare acestora, încheiat cu Orange Romania SA. 
 
 
          Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău; 
          Având în vedere: 

- adresa SC HD Proiectis, reprezentant al Orange Romania SA, beneficiar al 
Certificatului de urbanism nr. 13/2020, adresă înregistrată la Primăria Pogoanele 
sub numărul 4605/23.03.2022; 

- prevederile art. 5 alin. 1 lit. “c” și art. 6 pct. 12 și următoarele ale Legii nr. 
159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 
electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării rețelelor de comunicații electronice. 

- raportul consilierului juridic al Primăriei orașului Pogoanele, înregistrat 
sub nr. 6174/21.04.2022; 
       -    referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului 
Pogoanele înregistrat sub nr.6175/21.04.2022. 
       -    avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate al Consiliului local al 
orașului Pogoanele. 
       -  prevederile art. 123 alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
            În temeiul art. 129, 139, 140 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.        
    

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.1. Se aprobă modelul precum și încheierea unui contract privind 
constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea 



publică și privată a UAT Pogoanele, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii 
sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor sau 
infrastructură necesare acestora, încheiat cu Orange Romania SA. 

      Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată 
pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul 
https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/ . 
               

                  Președinte de ședință,                                         Contrasemnează Secretar General, 

           Consilier Mircea Adrian Bădulescu                                     Valentino Adrian Cotruță 

 
 
 
Nr.  40  / 29.04.2022 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 29 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


