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Nr.25439 din 18.04.2019 

MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 18 APRILIE 2019 

La Proiectul de Hotărâre privind Regulainentul pentru stabilirea condi ţiilor de exercitare 
a dreptului de acces pe propriet ăţile Municipiului Tecuci în vederea instal ării, întreţinerii, 
înlocuirii sau niutării reţelelor de comunica ţii electronice sau a elementelor de infrastructur ă  
necesare sus ţinerii acestora, a modului de utilizare partajat ă  a elementelor de infrastructură , 
precum si măsurile privind construirea de re ţele noi de comunica ţii electronice. 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transpren ţa decizional ă  în 
administraţia publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat j oi, 18.04.2019,  ora 1 6. 00 
la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a 
proiectului de hotărâre privind: Regulamentul pentru stabilirea condi ţiilor de 
exercitare a dreptului de acces pe propriet ăţile Municipiului Tecuci în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunica ţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură  necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare 
partajată  a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de 
reţele noi de comunicaţii electronice. 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al 
instituţiei la adresa www.primariatecuci.ro , în data de 27.03.2019. 

La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 
08.04.2019, nu s-a înregistrat nici o recomandare scris ă . 

In vederea particip ării la dezbaterea public ă, s-au trimis 50 invitaţii scrise 
persoanelor juridice, persoanelor fizice, reprezentan ţilor societăţilor de 
telecomunicaţii, etc. 

La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre si un număr 
de 18 persoane, conform tabelului anexat. 

edinţa este deschis ă  de către domnul Baras Vasile, consilier din cadrul 
S.A.D.P.P. cu o prezentare succint ă  a proiectului. 

Domnul Primar - Având în vedere faptul că, la sedinta dezbaterii publice 
privind proiectul de hotărâre Regulamentul pentru stabilirea condi ţiilor de 
exercitare a dreptului de acces pe propriet ăţile Municipiului Tecuci în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mut ării reţelelor de comunicaţii electronice 
sau a elementelor de infrastructur ă  necesare sus ţinerii acestora, a modului de 
utilizare partajată  a elementelor de infrastructur ă , precum si măsurile privind 
construirea de reţele noi de comunica ţii electronice nu au fost prezenţi toţi 
reprezentan ţii companiilor ce ofer ă  servicii de comunica ţii electronice pe raza 
municipiului Tecuci iar participan ţii au solicitat un termen suplimentar pentru 
studierea conţinutului Regulamentului aflat în dezbatere, a fost stabilit un nou termen 
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pentru dezbaterea public ă  in data de 14 mai 2019, ora 10, la sediul Primăriei 
municipiului Tecuci, iar amendamentele se pot depune pân ă  in data de 9 mai 2019, la 
Registratura Prim ăriei municipiului Tecuci sau, în format electronic, la adresa: 
registraturagmunicipiultecuci.ro. 

Nemaifiind alte discu ţii , dezbaterea public ă  de privind "Regulamentul pentru 
stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe propriet ăţile Municipiului 
Tecuci în vederea instal ării, intreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunica ţii 
electronice sau a elementelor de infrastructur ă  necesare susţinerii acestora, a modului 
de utilizare partajat ă  a elementelor de infrastructur ă, precum i măsurile privind 
construirea de re ţele noi de comunica ţii electronice", se consideră  incheiată . 
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