
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA Nr.41 
din 26 iunie  2013 

 
 
privind aprobarea transmiterii în folosinţa SC ROMTELECOM SA a suprafeţei de 2 mp teren, situat în 
comuna Rîciu, satul Coasta Mare, str. Principală nr.17, în vederea amplasării Echipamentelor şi a Reţelei  
de comunicaţii electronice aferente acestora şi încheierea unui contract pentru constituirea dreptului de 
acces pe acest teren, conform Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26 iunie 
2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 246  din  20 iunie  2014, emisă, de către primarul comunei 
Rîciu, 

Analizând:  
-Expunerea de motive nr.2615 din data de 19.06.2014 înaintată de primarul comunei Rîciu,  

               -HOTĂRÂREA NR. 12  din 27 februarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în 
care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Rîciu în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice; 

Având în vedere prevederile art.3, alin. (1) şi art.(4) din Legea  nr.154/2012, privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 

Ţinând cont de prevederile art.36, alin. (1) din Legea 18/1991 (**republicată**)(*actualizată*) 
fondului funciar; 

În temeiul art.3 alin. (4) din Legea nr.213/1998 (*actualizată*)  privind bunurile proprietate 
publică**); 

În baza art.36 alin. (2) lit.c şi art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţa SC ROMTELECOM SA a suprafeţei de 2 mp. teren situat 
în comuna Rîciu, satul Coasta Mare, str. Principală nr.17, în vederea amplasării Echipamentelor şi a Reţelei  
de comunicaţii electronice aferente acestora. 

Art.2. Aprobarea preţului reprezentând contravaloarea folosinţei terenului identificat la art.1 din 

prezenta hotărâre, în sumă de  5 lei/mp/an (fără TVA) pentru echipamente amplasate pe 
clădiri/terenuri  conform HCL nr. 12/2014, preţ care va fi indexat anual cu rata inflaţiei. 

Art.3. Aprobarea încheierii contractului privind consituirea dreptului de acces pe terenul 
identificat la art.1, din prezenta Hotărâre, conform prevederilor Legii nr.154/2012, privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. 



Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Primarul şi Biroul financiar contabil şi 
resurse umane. 

    Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

               Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
    SC ROMTELECOM SA; 
    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
  

 
 

 
 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează:  
                                  Manoilă Ioan                                                       SECRETAR -Dunca Ioan                                                                                                             
                              ………………………….....                                         ……………………….            

                                                                                                                                          

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunariciu.ro/

