
ROMANIA                                                                                                             
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  concesionarea unui teren în suprafaţă de 15 mp, proprietate privată a oraşului 

Breaza, către S.C. RCS&RDS S.A.Bucureşti, în vederea realizării unui obiectiv de interes 
public

Având în vedere expunerea de motive nr.5007/15.04.2011, formulată de Primarul oraşului 
Breaza, dl.Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.5008/15.04.2011, întocmit de reprezentantul Biroului UATPM 
din cadrul Primăriei oraşului Breaza;

- raportul Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finanţe…comerţ şi servicii din cadrul 

Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.5009/15.04.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- Capitolului IV – Dreptul de acces pe proprietaţi, art.23 şi art.26 din OUG 

nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicaţiilor, modificată şi completată;
-  art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată;
În temeiul  art.36 alin.(5) lit.”b” raportat la alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1), lit.”b”coroborat 

cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată 
şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  (1)  Aproba  concesionarea  unui  teren  în  suprafaţă  de  15  mp,  proprietate  privată  a 
oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Republicii,  nr.67A, către  S.C. RCS&RDS S.A.Bucureşti,  în 
vederea  amplasării  unui  container  de  echipament  telecomunicaţii  necesar  sistemului  de  reţea 
tehnico-edilitară aeriană, pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet şi telefonie. 

(2) Terenul se identifică, conform planului de situaţie anexă la prezenta hotărâre.
Art.2.  Redevenţa stabilită  pentru concesionarea terenului este în cuantum de 1.500 lei/an 

pentru întreaga suprafaţă.
Art.3.(1)  Durata concesiunii  se stabileşte pe perioada funcţionării  sistemului şi  implicit  a 

existenţei obiectivului.
(2) Beneficiarul dreptului este obligat să anunţe Consiliul Local în cazul în care încetează 

furnizarea serviciului pe teritoriul oraşului Breaza.
Art.4. La stabilirea clauzelor contractului de concesiune se vor avea în vedere şi prevederile 

art.26 din OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicaţiilor, modificată şi 
completată.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: 
Prefecturii Prahova, Serviciului Financiar-Contabil, Biroului UATPM din cadrul Primăriei oraşului 
Breaza şi S.C. RCS&RDS S.A.Bucureşti.
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