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    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEŢI 
Tel/Fax : 0245725825 

e-mail : prascaeti@yahoo.com 
 
 
                            HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui drept de folosință, în vederea plantării unor stâlpi pentru  
telecomunicații, pe domeniul public al comunei Răscăeți 

 
 

Consiliul local al Comunei Răscăeți, judeţul Dâmboviţa, întrunit în ședința ordinară, din 
data de 29.06.2021, 

 
Având în vedere: 
 
- proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Răscăeți și referatul de aprobare cu 

nr.96/18.06.2021; 
- raportul secretarului general al comunei; 
- solicitarea cu nr. 2537/ 10.06.2021 din partea operatorului SC Cabel Tv Sistem SRL; 

     - prevederile art. 1 alin.2 din Decizia nr. 997/2018  privind tarifele maxime care pot fi 
 percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate 
publica, 

În temeiul art. 169 alin. (1), lit.a) și 197 alin. (1) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de folosință, în vederea plantării unor stâlpi metalici 

pentru telecomunicații, pe domeniul public al comunei Răscăeți, pe suprafața de aproximativ 50 
mp. 

Art. 2. Dreptul de folosință se acordă pentru o perioadă de 25 ani cu posibilitatea 
prelungirii, în funcție de prevederile legislative viitoare. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei prin comisia pe care o va 
nominaliza, iar înștiințarea va fi făcută de secretarul general al comunei. 

 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    CONSILIER, 
           Vasile COMAN 
                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
             Secretar general, 
          Marcu Maria-Nicoleta 
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               PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui drept de folosință, în vederea plantării unor stâlpi pentru  
telecomunicații, pe domeniul public al comunei Răscăeți 

 
 
Având în vedere: 
 
- raportul secretarului general al comunei; 
- solicitarea cu nr. 2537/ 10.06.2021 din partea operatorului SC Cabel Tv Sistem SRL; 

     - prevederile art. 1 alin.2 din Decizia nr. 997/2018  privind tarifele maxime care pot fi 
 percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate 
publica, 

În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
SE PROPUNE : 

 
Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de folosință, în vederea plantării unor stâlpi metalici 

pentru telecomunicații, pe domeniul public al comunei Răscăeți, pe suprafața de aproximativ 50 
mp. 

Art. 2. Dreptul de folosință se acordă pentru o perioadă de 25 ani cu posibilitatea 
prelungirii, în funcție de prevederile legislative viitoare. 

 
 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT: primarul comunei, 
         Iulian BUIBĂR 
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