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IIOTARARE
Nr.{d. din 14 noiembrie 2013

privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces

al furnizorilor de retele de comunicatii electronice
pe proprietatea publica si privata a comunei Girov

Consiliul Local al comunei Girov, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara
din data de 12 noiembrie 2013.

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei; raportul
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului locaI si avizul secretarunui

comunei pe proiectul de hotarare.
Luand in considerare adresa nr. 2203 din U.AS.2013 a Autoritatii Nationale

pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.
Avand in vedere pevederile cuprinse in ar1. 6 alin. 3, 5 si art. 12 dinLegea

ru. 15412012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicati electronice;
Yazand prevederiie art. 5i alin.2 din Ordonanta de Urgenta nr.4311997,

republicata, privind regimul drumurilor, prevederile Legii nr. 57112003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr.92/2003 privind
Codul de Procedura Fiscala, repubiicat si actualizat;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii, republicata;
In temeiui prevederilor Legii nr'. 52120A3 privind transparenta decizionala in

administratia publica, completata;
In temeiul art. 10, art. 36 alin. 2, lit. c din Legea Administratiei Publice

I-ocale nr.21512001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

FIOTARASTE:

,A"rt. n. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii

publir:e si private a eomi.lnei Girov, de catre furnizorii de retele de eomuuicatii

eiectronice.
Art. 2. Incepand cu data de 1 decembrie 2013, fumizorii cte retele de

comunicatii electronice, vor achita un pret reprezentand eontravaloarea di"eptului

de folosinta asupra terenului ocupat eu retelele de comunicatii eieetronice, dupa

curn urmeaza :



a. pentru reteie subterane
b. pentru retele supraterane

3lei/ml/an
31ei/ml/an

Art. 3. Pretul prevazlt in prezenta hotarare se va achita in baza unui contract
incheiat in f,orma autentica, intre comuna Girov, in calitate de titular al dreptului de
proprietate publica sau privata si fiecare fumizor de retele de comunicatii
electronice, pe baza procesului verbal incheiat intre parti, prin care se confirma
lungimea retelei de comunicatii electronice. Sumele incasate se vor face venit la
bugetul 1ocal.

Art. 4. Fentru contractele ce se vor incheia, precum si pentru actele
aditionale Ia contractele initiale, plata se efectteaza integral pentru anul in curs, in
termen de 30 de zile de la semnarea contractelor, respectiv a actelor aditionale.

Art. 5. In caztl neachitarii la termenele stabilite, se vor percepe majorari de
intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 2Yo din cuantumui obligatiilor
fisca1e principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune
de luna, incepand cu ziua imediat umatoare termenului de scadenta si pana 1a data
stingerii sumei datorate inciusiv.

Ar1. 6. In contractul incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de
exercitare a dreptului de acces a1 furnizorilor de retele de comunicatii electronice
pe proprietatea pubiica si privata a comunei Girov, inclusiv contravaloarea
dreptului de folosinta asupra imobilului, precum si despagubirile datorate pentru

eventualele prejudicii eauzate prin efectuarea h-rcrarilor. Frevederile prezentei
trrotarari nu se aplica retelelor de eomunica-tii electroniee apartinand Serviciului de
Telecomunicatii Speciale.

Art.7.In cazul in care, pe parcursui derularii contractului, intervin schimbari
care conduc la modificarea pretuiui datorat sau a lungimii de retea, partile vor
proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin incheierea de acte aditionale in

forrna autentica la contractele initiale.
Art. 8. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea,

utllizarca, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de cornunioatii
electronice, inclusiv suporlurile si celelalte componente necesare sustinerii

acestora, precul11 si a punctelor ierminale utilizate pentru futnizarea serviciilor de

cornunicatii electronice, se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 5017991,

republicata si reactualizata, priviird artorizarea executarii lucrarilor de constructii

si a celorialte prevederi iegale eu aplicabilitate in materie.
Art. 9. Prezenta hotarare se comunica domnului Prefect al ludetutrui Neamt,

domnuiui primar a1 comunei Girov, .ANCOM Bucuresti, compartirnentul,;i

iiapozite si taxe din cacirul Frimlariei Girov, dosar sedinta, a"fisaj"

Ccntrasemneaza,
Sqcretar,
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