
              ROMANIA   

  JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

  P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

privind aprobarea contractului privind  constituirea dreptului de acces pe  proprietatea privata a orasului 

Gaesti in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau  mutarii retelelr de  comunicatii electronice  saua 

elementelor de  infrastructura   necesare acestora incheiat cu  RCS&RDS S.A. 

 

                        Consiliul Local al orasului Gaesti , jud. Dambovita :      

                    Avand in vedere : 

      - Expunerea  de motive a domnului primar  Gheorghe Grigore ;  

                            - raportul intocmit de Serviciul Buget Contabilitate Impozite siTaxe   Locale , 

Informatica , nr. 13.132/20.08.2018 ; 

                        Avand in vedere rapoartele de avizare ale: 

 Comisiei de  pentru , buget- finante,   

 Comisiei juridice, ordine publica , drepturile omului si libertati cetatenesti ; 

 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 

 



                   

H O T A R A S T E : 

 

 

                Art.1.  Se aproba  contractul  privind aprobarea contractului privind  constituirea 

dreptului de acces pe  proprietatea privata a orasului Gaesti in vederea instalarii , intretinerii , 

inlocuirii sau  mutarii retelelr de  comunicatii electronice  saua elementelor de  infrastructura   

necesare acestora incheiat cu  RCS&RDS S.A. , conform anexei nr. 1, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

             Art. 2 . Se imputerniceste domnul primar Gheorghe Grigore  sa semneze  contractul 

prevazut la art.1 din prezenta hotarare . 

             Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul orasului Gaesti , 

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, si Serviciul Buget Contabilitate Impozite siTaxe   

Locale , Informatica . 

                Art.4. Prezenta hotarare se va comunica :                                  

- Institutiei Prefectului judetului Dambovita  ; 

- Primarului orasuluiGaesti  ;  

- Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului; 

- Serviciului Buget, Financiar- Contabilitate; 

-    Mass  media ; 

 

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore  

                                                                                                                 Avizat de  legalitate  ,  

                                                                                                                      Secretar  ,  

 

                                                                                                                   Jr. Diaconu Mitica   

 

 



 

 

Expunere de  motive   

la proiectul de  hotarare  privind aprobarea contractului privind  constituirea dreptului de acces 

pe  proprietatea privata a orasului Gaesti in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau  mutarii 

retelelr de  comunicatii electronice  saua elementelor de  infrastructura   necesare acestora 

incheiat cu  RCS&RDS S.A. 

 

 

                       In conditiile Legii nr.159/2016,furnizorii de retele publice de comunicatii 

electronice, autorizati in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice,au dreptul 

de acces pe proprietati.Persoanele care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de 

comunicatii electronice,cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia din domeniul  

comunicatiilor electronice,au dreptul de acces pe proprietatea publica a statului sau a unitatilor 

administrative-teritoriale .Dreptul  de acces pe proprietati asigura folosinta asupra unor imobile 

proprietate publica sau privata si se exercita in conditiile legii. 

    Avand in vedere  prevederile  HCL nr.49/2018 propun spre aprobare Consiliului Local Gaesti 

contractul; care se regaseste  in anexa 1 a proiectului de  hotarare  

 

 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore 


