
              ROMANIA 

  JUDETUL DIMBOVITA 

CONSILIUL  LOCAL  GAESTI 

 

PROIECT DE  HOTARIRE 

privind  aprobarea  dreptului  de acces pe  proprietate  publica  sau  privata a  orasului  Gaesti in 

scopul  dezvoltarii  infrastructurii  retelelor  de  comunicatii  electronice  catre  societatea  

RCS&RDS  S.A 

 

     Consiliul Local Gaesti, judetul Dimbovita 

       Avind in vedere: 

                                 - expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore; 

                                 -  cererea  nr. 8381/ 24.05.2018 a RCS&RDS S.A  Targoviste  ; 

                                 - raportul   intocmit de Serviciul buget-contabilitate Impozite si Taxe  , 

Informatica din cadrul primariei Gaesti; 

                                  - raportul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat  

din cadrul Consiliului Local Gaesti si al Comisiei Juridice  si al Comisiei de  Urbanism; 

        In conformitate cu : 

- prevederile  Legii  159/2016 privind regimul infrastructurii  fizice  a 

retelelor  de  comunicatii electronice, precum si stabilirea unor  masuri  

pentru reducerea  costului  instalarii  retelelor  de  comunicatii  

electronice   ;  

- prevederile   art. 6 si 8 din Legea 154/2012 privind regimul 

infrastructurii retelelor  de   comunicatii electronice  ; 

- art. 755 , 756 si 759 din Legea 287/2009 privind Codul Civil , 

republicat ; 

- prevederile  art.36 , alin 2 , lit.c si alin .5 lit.a din Legea 215/2001 , cu  

modificarile si  completarile  ulterioare  ;  

                     In temeiul art. 45( 3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE   : 



ART.1 – Se  aproba dreptul de  folosinta catre  RCS&RDS  S.A cu  sediul  social  in Bucuresti  , 

Str. Dr. Staicovici  , nr.75 , Forum 2000 Building  , Faza 1 , Etaj 2 , sector  5 , inregistrata  la 

Oficiul  Registrului  Comertului  sub numarul J40 /12278? 1994, cod  fiscal   nr. Ro  5888716, 

reprezentata de  Ioan Berindei  , cu  functia de  vicepresedinte  CA , in calitate de   furnizor  

autorizat de  retele   publice  de  comunicatii electronice  , in conditiile  legii  din domeniul 

comunicatiilor  electronice   pe o suprafata de  4247 m.p.in scopul dezvoltarii  retelei  radio  de  

comunicatii  electronice  , inclusiv a inftrastructurii necesare   pe raza orasului Gaesti . 

ART.2 – Dreptul de  folosinta  pentru  prevazut   la art.1 se  face  pe o perioada de 15 ani  . 

ART. 3- Tariful pentru exercitarea dreptului de  de  acces si folosinta  asuptra terenului aflat in 

proprietatea publica sau private  a orasului este  de  5 lei  / mp./ an , atat  in b perioada de  

executie  cat si  in perioada de  exploatare  .Sumele astfel obtinute se  fac venit  la bugetul local 

al orasului  Gaesti .  

ART.4 – Cu  ducerea la indeplinire  a prezentei se  obliga Serviciul buget-contabilitate Impozite 

si Taxe  , Informatica din cadrul primariei Gaesti; 

ART.5 –Prezenta  hotarare   se comunica Institutiei Prefectului  -  Judetul Dambovita , 

Serviciului buget-contabilitate Impozite si Taxe  , Informatica si  solicitantului/ei . 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar ,  

Jr. Grigore Gheorghe   

 

 

                                                                                                                    Avizat de  legalitate     ,  

                                                                                                                 Secretar ,  

                                                                                                           Jr. Diaconu  Mitica 


