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HOTARAREA NR. 17

Privitor  la: aprobarea  acordării  dreptului  de  acces,
folosință asupra imobilului teren în suprafaţă de
10 mp, situat în localitatea Rosiile, la locatia ”La
Ceas” în favoarea RCS & RDS S.A

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa
sa ordinară din data de  25.02.2021 la care participă un număr de 11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a fost ales preşedinte
de şedinţă pentru o perioadă de trei  luni în şedinţa Consiliului  local
Roşiile din data de 25.11.2020;

Luând  în  dezbatere  referatul,  raportul  de  specialitate  al
secretarului  general UAT Roșiile înregistrat la nr.  548/17.02.2021, în
baza cererii  a RCS & RDS S.A prin care solicită acordarea accesului
pentru amplasarea unui HUB de telecomunicații de tipul ”stații de bază
pentru  telecomunicații  electronice”  în  suprafață  de  10  mp situat  în
localitatea Rosiile, la locatia ”La Ceas” având în vedere și art 1 alin. 1
din L. 159/2016, încheindu-se contract  drept acces;

Având  în  vedere  raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul
Consiliului  local  Roşiile  prin  care  avizează  favorabil  proiectul  de
hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul UAT Roşiile;

In baza prevederilor prevederile art. 4 alin. 1, art. 6 alin. 12 din
Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de
comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru
reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, O.U.G.
nr.  111/2011  privind  comunicaţiile  electronice,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  văzând  și  Decizia  ANCOM nr.  977/2018;  cu
respectarea Legii  nr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  Legii  nr.  52/2003  r1 privind  transparența
decizională  în  administrația  publică,  văzând  și  art.  120,  121  din  L.
1/2003  –  Constituția  României,  Legea  199/1997  pentru  ratificarea
Cartei  europene  a  autonomiei  locale,  adoptata  la  Strasbourg  la  15
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul
Civil;

În temeiul art. 129  alin (1),  alin. (2), lit.c), alin. (6) lit. b),  alin.
(14), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit g), art. 196 alin. (1)
lit. a), art. 197 – 200, art. 356 alin 7, art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019
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privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea,
adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de acces, folosință asupra
imobilului teren intravilan în suprafaţă de 10 mp, proprietate privată  a
comunei Roșiile, județul Vâlcea locația ”La Ceas” în favoarea RCS &
RDS S.A,   

Art. 2. Transmiterea dreptului de folosință a terenului menționat
la  art.  1  se  face  pe  o  perioadă  de  15  ani,  cu  drept  de  prelungire
conform legii, începând de la data de 01.02.2021, conform contract nr.
335/2021.

Art.  3. (1). Pentru  folosirea  terenului  în  suprafață  de  10  mp
societatea RCS & RDS S.A  va plăti o redevență de 150 lei/lună care se
fa face venit la bugetul local al comunei Roșiile, județul Vâlcea.

(2). Suma la care face referire alin. (1) va fi actualizată cu rata
inflației.

Art.  4.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se
împuterniceşte primarul comunei Roșiile.

Art.  5. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,
primarului comunei Roșiile, RCS & RDS S.A  și va fi adusă la cunoștință
publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea.

Roșiile, 25.02.2021
       Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează pentru legalitate, 
          BRABETE DĂNUȚ                           Secretar general UAT Roșiile, 

                                                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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