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H O T Ă R Â R E A nr. 15 

din 31 martie 2021 
  
Pentru aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a UAT. 
comuna Oancea, județul Galați pentru RCS&RDS SA în vederea realizării investiției” 
Construire canalizație subterană fibră optică în extravilan/intravilan și montare fibră 
optică”  
_______________________________________________________________________ 
Inițiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul și data depunerii proiectului: 760 din 12.03.2021. 
           Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit in ședința ordinară din 
31.03.2021; 
           Având in vedere referatul de aprobare nr.760 din 12.03.2021; 
           Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialiate al primarului nr.766 din 12.03.2021; 
           Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică, 
financiară, activități social culturale, culte, juridică și disciplină; 
           Având în vedere adresa nr.1963/25.02.2021 a SC. RCS&RDS SA; 
           Având în vedere prevederile art.3 alin.3, art.6 alin.10 și art.12 alin.1 din Legea  
nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare; 
           Având în vedere prevederile art.1 alin.2 din Decizia ANCOM nr.997/2018 
privind tarifele maxime ce pot fi percepute pentru exercitarea pe, deasupra, in sau sub 
imobilele proprietate publică; 
           Având în vedere prevederile art.129 alin.2, lit.c ; alin.6 lit.a) din OUG.nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           În temeiul art.196 alin.1, lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
  
         Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a UAT. 
Comuna Oancea, județul Galați, pentru RCS&RDS SA în vederea realizării investiției” 
Construire canalizație subterană fibră optică în extravilan/intravilan și montare fibră 
optică”. 



         Art.2  Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, potrivit art.1 nu poate depăși 
valoarea de zero lei. 
          Art.3  Titularul dreptului instituit în condiţiile art.1 îşi poate exercita dreptul de 
acces numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate, în cazul 
imobilelor proprietate publică, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui 
drept. 
            Durata contractului este de 5 ani de la data înregistrării cu posibilitatea 
prelungirii pe o perioadă egală cu durata inițială, prin act adițional cu acordul prealabil 
al Consiliului local al comunei Oancea, județul Galați. 
          Art.4 Se imputernicește primarul comunei Oancea și compartimentul financiar 
contabil pentru semnarea contractului. 
         Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei și 
compartimentul de specialitate. 
          Art.6 Secretarul general va comunica prezenta Instituției Prefectului Județul Galați 
pentru control și legalitate și afișată pe site-ul primăriei. 
   
 
 
    Președinte de ședință           
                                                                                 Contransemnează pentru legalitate,      
                                                                                              Secretar general,  
  

         Avădanei Pericle.                                                          Dima Elisabeta 

 

 

Oancea –  31 martie  2021 

 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =  10   consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă              =   10   consilieri 
Au votat”pentru”10 , Au votat ”impotriva” 0,  Abţineri 0.  
 


