
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 
    Nr.38/20.04.2021 

                  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a orașului Isaccea pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru furnizarea de servicii 

de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A.   

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.04.2021, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de ____ consilieri locali; 

Luand in discutie referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul orașului Isaccea nr.38/20.04.2021, 

cererea S.C. RCS&RDS S.A., înregistrată la Primăria orașului Isaccea sub nr.4316/15.04.2021, Certificatul 

de urbanism nr.88/24.11.2020 emis de Primăria orașului Isacea, referatul Compartimentului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții nr.4316/19.04.2021; 

Având în vedere prevederile: 

- Art.129, alin.2, lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- H.C.L. nr.56/28.05.2020 privind aprobarea ”Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces 

al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a 

orașului Isaccea, județul Tulcea”; 

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații 

electronice; 

- Decizia A.N.C.O.M. nr.977/13.11.2018; 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1  (1)Se acordă S.C. RCS&RDS S.A. dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a orașului 

Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru 

furnizarea de servicii de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” pe următoarele 

amplasamente: în extravilanul orașului Isaccea – NC31050(T26, Np344), NC 30867(Dr332), în intravilanul 

localității: - NC32623(Dr52), NC33159(T1, Dr4/1), NC32647(Dr17, Dr103), NC33150(T3, Dr16/1), 

NC32642(Dr68), NC33149(T8, Dr89/1), NC31841(Dr198/3), NC32637(Dr69) . 

            (2)Pe cale de consecință, se aprobă încheierea contractului de constituire a dreptului de acces 

pe proprietate publică/privată a orașului Isaccea, conform contractului-cadru aprobat prin H.C.L. 

nr.56/28.05.2020. 

             (3) Se împuternicește Primarul orașului Isaccea, Moraru Anastase, pentru semnarea 

contractului menționat la alin.1. 

 (4) Conform Deciziei A.N.C.O.M. nr.977/2018 și a H.C.L. nr.56/28.05.2020 tariful pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu poate depăși valoarea 

de zero lei. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor de resort din cadrul Primăriei orașului 

Isaccea, Instituției Prefectului Județului Tulcea și adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției 

și şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial Local.  
 

Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

            INIȚIATOR,                        AVIZAT DE LEGALITATE,      
             PRIMAR,                           SECRETAR GENERAL , 

           

         Moraru Anastase                    Moraru  Loredana 
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