
R O M Â N I A 

 

CONSILIUL LOCAL SCHITU 

 

H O T Ă R Â R E 

============= 

 

privind  aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor  

       de reţele de comunicaţii electronice pe proprietate publică şi privată a 

 comunei Schitu . 

 

 

 

            CONSILIUL LOCAL S C H I T U , 

 

            Având în vedere : 

- adresa nr. OJGR/232/08.08.2013 . referitoare la ,, Informarea privind  

  intrarea în vigoare a Legii nr. 154/2012;  

- referatul  nr. 2342/21.08.2013  ; 

- expunere   de   motive   a   d-lui   primar   nr.2343/21.08.2013; 

- prevederile art.6,alin 3,5 şi art.13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul  

 infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 

- prevederile art.51,alin2 din O.U.G. nr. 43/1997, republicată , privind regimul  

drumurilor; 

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările şi  

completările ulterioare şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, 

republicată şi actualizată ;  

- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarea lucrărilor de 

construcţii ,republicată ; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  

publică ; 

- raportul   comisiei  juridice şi   apărarea ordinei publice nr…..…/ /30.08.2013; 

- prevederile   Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale    

republicată     modificată   şi     completată    prin    O.U.G.  nr. 20 /2008;        

             În temeiul art. 45 din aceeaşi lege , 

 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 

            

           Art.1. Pe data prezentei se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea 

proprietăţii publice şi private a comunei Schitu, de către furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice ; 

           Art.2. Începând cu data de 01.09.2013, electronice , vor achita un preţ 

reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenurilor ocupate cu reţele 

de  comunicaţii electronice , după cum urmează : 

            a) pentru reţele subterane     : 1  lei/ml/an; 

            b) pentru reţele supraterane  : 1  lei/ml/an ; 
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            Art.3.Preţul  prevăzut în prezenta hotărâre se va achita în baza unui contract în 

formă autentică, între comuna Schitu , în calitate de titular al dreptului de proprietate 

publică sau privată şi fiecare furnizor de reţele de comunicaţii electronice, pe baza 

procesului verbal încheiat între părţi, prin care se confirmă lungimea reţelei de 

comunicaţii electronice . 

            Art.4.Pentru contractele ce se vor încheia , precum şi pentru actele adiţionale la 

contractele iniţiale, plata se efectuează integral pentru anul în curs, în termen de 30 de 

zile de la semnătura contractelor, respectiv a actelor adiţionale . 

            Art.5. În cazul neachitării la termenele stabilite , se vor percepe majorări de 

întârziere .Nivelul majorării de întârziere este de 20% din cuantumul obligaţiilor fiscale 

principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună , 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii 

sumei datorate inclusive. 

           Art.6.În contractul încheiat între părţi  vor fi precizate toate condiţiile de 

exercitare a dreptului de acces al furnizorilor  de reţele de comunicaţii electronice pe 

proprietatea publică şi privată a comunei Schitu, inclusiv contravaloarea dreptului de 

folosinţă a imobilelor şi despăgubirile datorate pentru eventualele prejudicii cauzate 

prin efectuarea lucrărilor . prevederile prezentei hotărâri nu se aplică reţelelor 

electronice aparţinând Serviciului de Telecomunicaţii Speciale . 

          Art.7. În cazul în care , pe parcursul derulării contractului ,intervin schimbări care 

conduc la modificarea preţului datorat sau a lungimii de reţea, părţile vor proceda la 

actualizarea clauzelor contractului, prin închirierea de acte adiţionale în formă autentică 

la contractele iniţiale . 

          Art.8. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea , întreţinerea, înlocuirea sau 

mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice , inclusiv suporturile 

şi celelalte componente necesare susţinerii acestora , precum şi a punctelor terminale 

utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, se sancţionează 

conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată , prin autorizarea  

executării lucrărilor de construcţii şi a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în 

materie .                                        

            Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

comunie Schitu  . 

             Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu ; 

- Primarului comunei Schitu ; 

          -   Compartimentul taxe şi impozite al primăriei comunei Schitu ; 

          -   dosar şedinţă ; 

          -   afisaj; 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      

                      Negru N. Ion                                                        Contrasemnează:  

                                                                                                      SECRETAR , 

                                                                                                  Aurelia Gavrilescu            

        S C H I T U- 30.08.2013. 

        Nr. ……….                          
                    
              Această hotărâre a fost adoptată cu  voturi .pentru,,….împotrivă …...,, abţineri ,,…… 


