CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI B~ILE

OL~NE}TI

Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com
H O T Ă R Â R E A nr.54
privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
re\ele publice de comunica\ii electronice pe proprietatea public` ]i
privat` a ora]ului B`ile Ol`ne]ti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data
de 30 octombrie 2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie.
Având în vedere adresa nr. 246/03.07.2013 emis` de Autoritatea Na\ional` pentru
Administrare ]i Reglementare [n Comunica\ii privind intrarea [n vigoare a Legii nr.154/2012regimul infrastructurii re\elelor de comunica\ii electronice, [nregistrat` la Prim`ria ora]ului B`ile
Ol`ne]ti cu nr. 7024/04.07.2013;
Lu@nd [n considerare modul [n care se realizeaz` lucr`rile de instalare ]i de rea]ezare a
re\elelor de instalare ]i de rea]ezare a re\elelor de comunica\ii electronice.
|in@nd cont de condi\iile [n care se realizeaz` accesul pe proprietatea public` sau privat`,[n
vederea instal`rii,[ntre\inerii,[nlocuirii sau mut`rii re\elelor de comunica\ii electroniceori a
elementelor de de infrastuctur` necesare sus\inerii acestora.
{n conformitate cu prevederile art.6 alin. (3), (5) si art.13 din Legea nr.154/2012 privind
regimul infrastructurii re\elelor de comunica\ii electronice ]i art.51 alin. (2) din OG nr.43/1997,
republicat`, privind regimul drumurilor;
Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie, respectiv
voturi "pentru" = 13.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia publică
locală, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` exercitarea dreptului de acces pentru folosirea propriet`\ii publice/private a
ora]ului B`ile Ol`ne]ti de c`tre furnizorii de re\ele de comunica\ii electronice, autoriza\i [n
condi\iile legisla\iei din domeniul comunica\iilor electronice.
Art.2 – (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.1, se va face numai dup` [ncheierea
unui contract [n form` autentic`, [ntre ora]ul B`ile Ol`ne]ti [n calitate de titular al dreptului de
proprietate public`/privat` asupra imobilelor-terenuri/canaliza`ri subterane ]i furnizorul re\elei de
comunica\ii electronice autorizat, c`ruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea
lucr`rilor prev`zute de Legea nr.154/2012 ]i care a solicitat [ncheierea contractului.
– (2) Contractul [ncheiat [n form` autentic`, va urma modelul contractului – cadru stabilit de
Autoritatea Na\ional` pentru Administrare ]i Reglementare [n Comunica\ii ]i va con\ine [n mod
obligatoriu, urm`toarele clauze:
a) durata contractului este de 15 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul p`r\ilor;
b) zonele [n care este permis accesul, respectiv [n care se execut` lucr`rile de re\ele de
comunica\ii electronice, lungimea re\elelor ce urmeaz` a fi executate/folosite pe domeniul
public sau privat al comunei, precum ]i metodele de lucru ce urmeaz` s` fie folosite (cele
stabilite prin certificatul de urbanism eliberat de Prim`ria ora]ului B`ile Ol`ne]ti –
planurile de situa\ie anex` la certificat);
c) pre\ul pentru folosin\a terenului ocupat prin instalarea, existen\a ]i func\ionarea
elementelor de comunica\ii electronice care fac obiectul lucr`rilor de re\ele de comunica\ii
electronice, este de 3 lei/mp/an pentru furnizorii autoriza\i care realizeaz` aceste re\ele;
d) pre\ul stabilit comform literei c) se constituie venit la bugetul local.
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– (3) {n cazul [n care, pe parcursul derul`rii contractului intervin schimb`ri care conduc la
modificarea lungimii re\elelor, p`r\ile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin
[ncheiere de acte adi\ionale [n forma authentic` la contractile ini\iale
-(4)Persoan` de contact care va asigura comunicarea este dl Popescu
Lauren\iu,inspector [n cadrul aparatului de specialitate al Primarului,compartimentul rela\ii
publice,e-maill primariabaileolanesti@yahoo.com,tel/fax 0250/775099.
Art.3 – Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, [ntre\inerea, utilizarea, [nlocuirea sau
mutarea oric`ror elemente ale re\elelor de comunica\ii electronice, se sanc\ioneaz` conform
prevederilor Legii nr.50/1991 republicat`, actualizat` ]i a celorlalte prevederi legale aplicabile [n
acest caz.
Art.4 – Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti va asigura aducerea la [ndeplinire a prezentei
hot`r@ri iar secretarul ora]ului va asigura comunicarea acesteia la Institu\ia Prefectului – jude\ul
V@lcea [n vederea exercit`rii controlului de legalitate, compartimentului cu punerea in executare ]i
aducerea la cuno]tin\` public` prin afi]are Consiliului local.

Pre]edinte de ]edin\`,
Ghi\ulescu Marius
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
Jr. Nicolae Gorgan

Bă ile Olă neşti, 30 octombrie 2013.
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