ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA COSTESTII DIN VALE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publica/privata a
comunei Costestii din Vale , pentru RCS – RDS in vederea instalarii , intretinerii ,
inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de
infrastructura necesare sustinerii acestora
Consiliul Local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit în
sedinta ordinara in data de 09.02.2022 ;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Costestii din Vale , inregistrat la nr.
900/08.02.2022 .
- Raportul de specialitate al compartimentului de urbanism , inregistrat la nr.
899/08.02.2022 .
- Adresa RCS – RDS prin care solicita incheierea contractului de utilizare a zonei de
drumuri de pe raza UAT Costestii din Vale , in vederea construirii retelei subterane
interurbane de fibra optica pentru servicii de comunicatii electronice inregistrata sub nr.
713/31.01.2022 .
- Prevederile art.3,alin.(3),art. 6,alin.(10) si art.12 , alin.(1) din Legea nr. 159/2016 privind
regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice,precum si pentru
stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii
electronice .
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Costestii din Vale ;
- Anexa nr. 1 – Contractul privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe
proprietatea a UAT Costestii din Vale , judetul Dambovita , pentru RCS – RDS , in
vederea instalarii, intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , parte
integranta din aceasta hotarare .
- Prevederile art. 297 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul administrativ , privind
stabilirea modalitatilor de execitare a dreptului de proprietate publica .
- Prevederile arrt. 554 , 621 , 755 din Codul Civil , republicat , cu modificarile si
completarile ulterioare .
- In conformitate cu prevederile art. 6,alin.(3),alin.(5) si art. 13 din Legea nr. 154/2012 ,
privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice si art. 51 , alin.(2) din
OUG nr. 43/1997 , republicata , privind regimul drumurilor .
- Prevederile art.2, alin.(1) din Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime ce
pot fi percepute pentru exercitarea pe,deasupra,in sau sub imobilele proprietate publica .
- Cererea depusa de catre RCS-RDS privind solicitarea incheierii contractului .
- In temeiul art. 129 , alin.(2) , lit. c) , alin.(6) , lit.a), alin.(7) , lit. a) , art. 139 , alin.(1) ,
alin.(3) , lit. g) si art. 196 , alin.(1) , lit.a) din OUG nr. 57/2019 , privind Codul
administrativ .

HOTARASTE :

Art.1. – Se aproba constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica a UAT
Costestii din Vale , judetul Dambovita , pentru RDS – RCS , in vederea instalarii ,
intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor
de infrastructura necesare sustinerii acestora , conform contractului care face parte
integranta din prezenta hotarare .
Art.2. – Tariful pentru exercitarea dreptului de acces , constituit potrivit art.1 , este de
0,56 lei / ml .
Art.3. – Durata contractului prevazut la art.1 este de 5 ani , de la data inregistrarii cu
posibilitatea prelungirii , pe o perioada egala cu durata initiala , prin act aditional , cu
acordul prealabil al Consiliului local Costestii din Vale .
Art.4. – Se imputerniceste primarul comunei Costestii din Vale , compartimentul
contabilitate si compartimentul juridic sa semneze contractul prevazut in anexa .
Art.5. – Primarul comunei Costestii din Vale , prin intermediul compartimentelor de
specialitate , va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.6. – Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si institutiilor interesate , Institutiei Prefectului si aducerea la cunostinta
publica prin afisarea in monitorul oficial al institutiei .
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