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RoMANra
JUDETULCARAS +SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind emiterea acordului in vederea constituirii dreptului de acces a SC
RCS&RDS SA Bucureqtilentru terehul in suprafafn de 300 mp situqt in comuna
Obreja, satul Var, inscris in GF 34370rnr. Cadastral34370 in vederea installrii'
intretinerii, inlocuirii sau mutirii refelelor de comunicalii electronice
ConSiliul Local al comunei Obreja intrunit in gedinla ordinara in data de26.ll.20l8;
ydzdnd expgnerea de motive la proiectul de hotdrAre privind emiterea acordului in vederea
constituirii dreptului de acces a SC RCS&RDS SA Bucureqti pentru terenul in suprafafd de
300 mp situai in comuna Obreja, satul Var, inscris in CF 34370, nr. Cadastral 34370, in
vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau mutdrii refelelor de comunicalii electronice;
YFndnd raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Obreja la acest proiect de hotdrdre;
Vilzeind avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Obreja;
Avdnd in vedere prevederile art. l-4, art. 8 gi 12 din Legea 15912016 privind regimul
infrastructurii fizice a refelelor de comunicatii electronice, precum qi pentru stabilirea unor
mdsuri pentru reducerea costului instaldrii relelelor de comunicafii electronice;
Avdnd in vedere prevederile O.U.G. nr. lIl20I1 privind comunicaliile electronice. cu

modificdrile gi completdrile ulteriore;
Intemeiul afi.36,alin.2,lit. "c" si alin.5, litera"b" si art.45 alin.l dinLegea rc'21512001,
LegeaAdministra{iei Publice Locale, republicata cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

I

Se emite acordul in vederea constituirii dreptului de acces a SC RCS&RDS S.A.
Bucureqti pentru terenul in suprafald de 300 mp, situat in comuna Obreja, satul Var, inscris in
CF nr. 34,70, conform documentaliei anexate, in vederea instaldrii, intrelinerii, inlocuirii sau
mutdrii relelelor de comunicafii electronice, pe o perioadd de 15 ani, incepdnd cu data
semndrii contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarca accesului, cu
prelungirii, dacd nu existd restanle la plata chiriei.
posibilitatea
-Art.
2 Accesul se va face in schimbul unei chirii anuale de 1.000 Euro, pldtibilA in lei la
cursul B.N.R. din zi:ua efectudrii plAlii. Plata se va efectua pdni la data de 31 Ianuarie a
fiecdrui an in curs.
Art. 3 Dupd efectuarea lucrdrilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe deasupra sau
sub terenul in suprafala de 300 mp situat in comuna Obreja, satul Var, inscris in CF nr.
34370, nr. Cadastral34370, ori dupd incetarea exercitdrii dreptului de acces, SC RCS&RDS
SA Bucureqti are obligafia de a repune terenul in starea sa initiala.
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Art.
Se imputerniceqte primarul comunei Obreja sE semneze contractul de constituire a
dreptului de servitute in favparea SC RCS&RDS SA Bucure;ti, in condifiile prevdntte la art.
1 gi 2 din prezenta hotdfdre, cu
contractului standard de acces
publicat de Autoritatea Nalionald
lementare in Comunicafii, gi ale
Legii nr. 15912016 privind regimul
lelor de comunicalii electronice,
precum gi pentru stabilirea unor mdsuri pentru reducerea costului instalirii reJelelor de
comunicalii electronice.
Art.5 Prczenta hotdrdre se comunicd conform prevederilor art.48alin2,art.49 alinl gi
art. 115, alin.l lit.h. din Legea 21512001privind Administratia Publicd Locald republicata cu
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Se va publica pe site-ul Primdriei Obreja.
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