ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
PRIMAR
Nr. 8404 din 25.10.2013

REFERAT DE APROBARE
- expunere de motive -

la proiectul de hotărâre privind
aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor
de comunicaţii electronice, pe proprietatea publică sau privată a
comunei Bucșani, judeţul Dâmboviţa

Subsemnatul Niţă Constantin în funcţia de primar al comunei Bucşani,
judeţul Dâmboviţa, având calitatea de iniţiator al proiectului de hotărâre în
baza art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,
Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii
rețelelor de comunicații electronice, adresa ANCOM nr. 4095/10.05.2013 pentru
luarea măsurilor prevăzute de acest act normativ;
Propun a se stabili tarifele de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea
publică sau privată a comunei Bucșani pentru rețele subterane, supraterane ori
amplasarea de echipamente/obiective pe aceste terenuri, conform proiectului de
hotărâre anexat;
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de comunicații
electronice, pe proprietatea publică sau privată a comunei Bucșani, județul Dâmbovița
Consiliul local Bucșani, având în vedere:

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bucșani, nr. 8404 din 25.10.2013 prin care
se propune
aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
comunicații electronice, pe proprietatea publică sau privată a comunei Bucșani, județul
Dâmbovița;
• Raportul de resort al compartimentului de specialitate, raportul comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local;
• Adresa ANCOM nr. 4095/10.05.2013;
• Prevederile art. 6 și 13 din Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de
comunicații electronice;
• Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
• dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(6) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările șI completările ulterioare,

PROPUN URMĂTORUL
PROIECT DE H O T Ă R Â R E:
Art. 1. - Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea
proprietății publice sau private ale comunei Bucșani, județul Dâmbovița, de către
furnizorii de rețele de comunicații electronice, conform legii și a prezentei hotărâri.
(2) Dreptul de acces pe proprietăţi asupra unor imobile proprietate publică
sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu
respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii și dacă sunt întrunite în
mod cumulativ a următoarelor condiții:
a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia
îi sunt destinate imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor
specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în
construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi
siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe,
deasupra, în sau sub imobilele în cauză.
.

Art. 2. – Începând cu data prezentei hotărâri, furnizorii de rețele de
comunicații electronice, vor achita tarife reprezentând contravaloarea dreptului de
folosință asupra terenului ocupat cu rețelele de comunicații electronice, după cum
urmează:
1. Pentru rețele subterane ori supraterane = 3 lei/ml/an;

2. Pentru amplasarea de echipamente/
echivalentul a 5 euro/mp/lunar;

obiective

pe

teren

=

Art. 3. – Tarifele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, se vor stabili și
achita în baza unui contract încheiat în formă autentică, între comuna Bucșani
reprezentată în calitate de titular al dreptului de proprietate publică sau privată,
reprezentat de primar și fiecare furnizor de rețele de comunicații electronice, pe
baza procesului-verbal și a schiței /măsurătorii cadastrale, după caz, prin care se
confirmă lungimea rețelei de comunicații ori a amplasamentului.
(2) Sumele încasate, se fac venituri la bugetul local.
Art. 4. – Plata se face până la data de 01 martie a anului în curs.
(2) Pentru contractele ori actele adiționale ce se vor încheia în cursul anului,
plata se face în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii.
Art. 5. – În cazul neachitării în termenele stabilite, se vor percepe majorări
de întârziere de 5% din cuantumul obligațiilor, calculată pe fiecare lună sau
fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent, până la
data stingerii sumei datorate.
Art. 6. – În contractul încheiat între părți, vor fi precizate toate condițiile de
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice
pe proprietatea publică ori privată a comunei Bucșani, inclusiv c/val dreptului de
folosință precum și despăgubirile datorate pentru eventualele prejudicii cauzate
prin efectuarea lucrărilor.
Art. 7. – În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin
schimbări care conduc la modificarea prețului ori a lungimi rețelei, părțile vor
proceda l actualizarea clauzelor contractului, prin încheierea de acte adiționale.
Art. 8. – Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreținerea,
utilizarea, înlocuirea sau mutarea oricăror elemente ale rețelelor de comunicații
electronice, inclusiv suporturile și celelalte componente necesare susținerii
acestora, precum și a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea serviciilor de
comunicații electronice, se sancționează conform legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și
completările ulterioare precum și daunele cauzate, conform legii.
Art. 9. – Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.
154/2012 și celelalte acte normative aplicabile.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Bucșani, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Dâmbovița,
Primarului comunei Bucșani care duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi se aduce
la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Bucșani, precum şi pe pagina
de internet www. bucsani.ro.
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Nr. 8405 din 25.10.2013

ANUNŢ
REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND

aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de comunicații electronice, pe
proprietatea publică sau privată a comunei Bucșani, județul Dâmbovița

POTRIVIT LEGII NR. 52/2003 REFERITOARE LA TRANSPARENŢA
DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Subsemnații: Niță Constantin în funcția de primar și Ghiță Ion în funcţia de
secretar al comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile art. 6
alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în vederea elaborării proiectului de hotărâre menţionat mai sus, am afişat public, în loc
special amenajat la sediul Primăriei – AFIŞIER - și pe site-ul www.bucsani.ro, proiectul
de hotărâre nr.8404 din 25.10.2013 și referatul de aprobare (expunerea de motive)
întocmite de inițiator Primar Niță Constantin;

PROPUNERI, SUGESTII, OPINII:
Orice persoană fizică sau juridică interesată, POATE FORMULA ÎN SCRIS
PROPUNERI, SUGESTII, OPINII cu valoare de recomandare privind acest proiect
de act normativ, până cel târziu 25.11.2013, la sediul Primăriei Bucşani.
Afişat public, azi 25.10.2013 .
PRIMAR
Constantin Niță

SECRETAR
Jr. Ion Ghiţă
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