
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 
reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei 

Borleşti 
 

 
 Consiliul Local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 Luând în considerare adresa transmisă de Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 
 Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei şi avizul favorabil 
al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
 Având în vedere prevederile: 

- art.6 alin(3) şi (5) şi ale art.13 din Legea nr.154/2012 privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 

- art.51 alin(2) din OUG nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor; 
-  Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificări şi completări  ulterioare; 
- OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat şi actualizat; 
- Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată; 
- Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

completată şi modificată ulterior; 
În temeiul dispoziţiilor art.10, art. 36 alin (2) lit.”c” şi ale art.45 alin(2) lit.”c” 
din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificări 
şi completări ulterioare,      

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1 – Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea 
proprietăţii publice şi private a comunei Borleşti, de către furnizării de reţele de 
comunicaţii electronice. 
 Art. 2 – Începând cu data de 01.10.2013, furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice vor achita un preţ reprezentând contravaloarea dreptului 
de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţele de comunicaţii electronice, după 
cum urmează: 
 - pentru terenuri - 5 euro/mp 
 - pentru constructii - 1 euro/mp 



 - pentru reţele subterane - 0,50 euro/ml/an 
 - pentru reţele supraterane – 0,50 euro/ml/an. 
 Art. 3 – Preţul prevăzutîn prezenta hotărâre se va achita în baza unui 
contract încheiat în formă autentică, între comuna Borleşti, în calitate de titular 
al dreptului de proprietate publică sau privată şi fiecare furnizor de reţele de 
comunicaţii electronice, pe baza procesului verbal încheiat între părţi, prin care 
se confirmă lungimea reţelei de comunicaţii electronice. Sumele încasate se vor 
face venit la bugetul local. 
 Art. 4 – Pentru contractele ce se vor încheia, precum şi pentru actele 
adiţionale la contractele iniţiale, plata se efectuează integral pentru anul în curs, 
în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor, respectiv a actelor 
adiţionale. 
 Art.5 – În cazul neachitării la termenele stabilite, se vor percepe majorări 
de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul 
obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună 
sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 Art.6 – Se împuterniceşte primarul comunei Borleşti, domnul Iliuţă 
Vasile să semneze în numele şi pentru comuna Borleşti contractele de acces 
încheiate cu furnizorii de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea 
publică şi privată a comunei Borleşti. 
 Art. 7 – Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică reţelelor de 
comunicaţii electronice aparţinând Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
 Art.8 – Serviciul Contabilitate, impozite şi taxe locale va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.9 – Prezenta hotărâre se comunică autoritpăţilor şi persoanelor 
interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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   SECRETAR STAICU CRISTINA 
 

Nr.42/30.09.2013 
Adoptată cu un număr de 15 voturi”pentru” 


