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                                                                                                           PROIECT                                      
   

DECIZIE nr. 4 / 6  
  

din 15  septembrie 2018                                                                           s. Grozești  
  

 “ Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces  

    pe  proprietatea publică,  aflată în administrarea (gestiunea)      

Primăriei  Grozești , r-nul Nisporeni ”  

  

  În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), c), m) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 7 alin 3, art. 14 al Legii nr. 28 din  10.03.2016 privind accesul pe 

proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii 

electronice, Hotărîrii Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare 

partajată a infrastructurii fizice”, lînnd în considerație nota informativă a primarului ,  avizul  

comisiei pentru   amenajarea teritoriului , Consiliul local,  

                  DECIDE:  

1.Se aprobă condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea)   

 Primăriei Grozești , r-nul Nisporeni, în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării,     

înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice, ori a 

elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, conform anexei la prezenta decizie.   / 

Anexa nr. 2 /  

2. Se aprobă Contractul  privind stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe  

proprietatea publică a s. Grozești  .  / Anexa nr. 3 /  

3.Se pune în sarcina primarului s. Grozești Crîșmaru Silvia , de a semna cu titularii dreptului de    

acces, contractul privind stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces, cu clauzele 

contractuale corespunzătoare, conform legislației în domeniu.  



4.Pentru aducerea la cunoștiința publică, primarul s. Grozești  Crîșmaru Silvia , va întreprinde       

măsuri de rigoare în vederea plasării pe pagina oficială a entității, în rețeaua internet    (grozesti. 

sat.md) a prevederilor prezentei decizii.  

5.Prezenta decizie va fi adusă la cunoștiința Agenției Naționale pentru Reglementare în      

Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova.  

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie primarului s. Grozești Crîșmaru     Silvia 

.  

  

  

  

                AU VOTAT:  Pro -     , Contra -     , Abţinuţi –    

  

Autor :  

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia  

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat :  

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan  
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