
   

 

   
HOTĂRÂRE 

 

 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de 

comunicații electronice  pe proprietatea publică sau privată a comunei Daia    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.3739 / 2013 

 -raportul secretarului comunei Daia  nr.3740 /2013 

-raportul de avizare al comisiei  economice , pentru administrarea domeniului public și privat 

al comunei Daia ,etc. , și  juridice nr.4282 / 2013 

-prevederile Lg.nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 

-prevederile Lg.nr.571/2003-Codul Fiscal ,  cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările 

 ulterioare 

-prevederile Lg.nr.287/2009-Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările 

 ulterioare 

-prevederile Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.36,alin.4,lit.,,c,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor ,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile O.U.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1. Se  aprobă  modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de 

comunicații electronice  pe proprietatea publică sau privată a comunei Daia  , după cum 

urmează: 

1.dreptul de acces  pe proprietatea publică sau privată a comunei Daia  al furnizorilor de rețele 

de comunicații electronice se face în baza unui contract , încheiat în formă autentică, între 

comuna Daia  în calitate de titular al dreptului de proprietate publică și privată și fiecare 

furnizor de rețele de comunicații electronice , 

2.pentru dreptul de folosința asupra terenului ocupat cu rețele de comunicații electronice 

furnizorii  de rețele de comunicații electronice vor achita un preț , care reprezintă 

contravaloarea dreptului de folosință, respectiv: 

a- pentru rețele subterane – 5 lei/ml./an -fără TVA 

b- pentru rețele supraterane – 6  lei/ml./an -fără TVA 

 Art.2.Sumele încasate se vor face venit la bugetul local . 

 Art.3.Pentru contractele încheiate sau actele adiționale la contractele inițiale , plata se va face 

integral /an  în termen de 60 de zile de la data semnării contractelor sau a actelor adiționale . 
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 Art.4.În cazul neachitării la termenele stabilite se vor percepe majorări de întârziere de 2 % din 

cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei 

datorate inclusive . 

 Art.5.În contractul încheiat între părți vor fi precizate toate condițiile de exercitarea dreptului 

de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei Daia  al furnizorilor de rețele de 

comunicații electronice , contravaloarea prețului pentru dreptul de folosință al terenului , 

precum și despăgubirile datorate . 

 Art.6.Nerespectarea prevederilor privind amplasarea , întreținerea , utilizarea , înlocuirea  sau 

reamplasarea oricăror elemente ale rețelelor  de comunicații electronice , inclusiv suporturile și 

celelalte componente necesare susțineii acestora , precum și a punctelor terminale utilizate 

pentru furnizorii serviciilor de comunicații electronice , se sacționează conform prevederilor 

Lg.nr.50/1991 ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare și a celorlale prevederi 

legale cu aplicabilitate în materie . 

 Art.7.Prevederile prezentei hotărâei se completează , în mod corespunzător, cu prevederile 

Lg.nr.154/2012  privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice . 

 Art.8.Prezenta hotărâre va fi publicată  și pe site :www.primaria-daia.ro . și va  fi adusă la 

îndeplinire de către  primarul comunei Daia . 

 Art.9 Împotriva prezentei  hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 

zile de la afisarea sau publicarea acestora. 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

MARIN ȚEPURLUI                                      NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAIA, 30.10 .  2013 

Nr.40 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia              

http://www.primaria-daia.ro/

