ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a
Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind condiţiile în care se
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului Giurgiu de către furnizorii de
reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a
contractului standard
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
Având în vedere Referatul de aprobare nr.9400 din 22 iulie 2020 al președintelui, avizul
Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism şi investiţii, Raportul de specialitate nr.9401 din 22 iulie 2020 al Direcţiei logistică,
managementul spitalelor şi patrimoniu şi adresa nr.9373 din 22 iulie 2020 a Direcției Economice;
Văzând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
public, ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice și
ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;
Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.f) și al art.178 alin.(1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Art.4 alin.(2) lit.c) din Regulament - Anexa 1 care va avea
următorul conținut:
”(c)
Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a
judeţului Giurgiu sunt stabilite anual, prin hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate
cu prevederile Codului fiscal.
Tarifele sunt stabilite cu respectarea următoarelor principii:
a) să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv;
b) să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin
existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor de comunicaţii electronice care
fac obiectul acestor lucrări;
c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin
instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora.”
Art.2. Se aprobă modificarea Punctului 6 din Contractul standard – Anexa 3 care va avea
următorul conținut:
”6. Tarifare:
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească tariful de utilizare în sumă de_________
lei/an, reprezentând contravaloarea dreptului de acces.
6.2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art.3.9. se produc pagube
materiale administratorului, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o
despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
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- categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa construită
afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
- gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art.6.1. se datorează de la momentul semnării de către părţi a
Procesului verbal de începere a lucrărilor.
6.4. Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul ADMINISTRATORULUI, nr.____________
deschis la Trezoreria Giurgiu sau la caseria Consiliului Judetean Giurgiu.
6.5. În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la
termenele prevăzute la art.6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalităţi în valoare de
0,1 % din suma datorată pe zi de întârziere.
6.6. Tariful de utilizare se va recalcula anual, în funcție de tarifele actualizate prin hotărâre a
Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și va face obiectul unui
act adițional.
6.7. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente imobilului
ce face obiectul prezentului contract.”
Art.3. Se aprobă încetarea aplicabilității Art.3 al Hotărârii nr.179 din data de 13
decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu – Anexa 2 privind tarifele care vor fi percepute de
Consiliul Judeţean Giurgiu pentru anul fiscal 2013, în baza Legii nr.154/2012 privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei.
Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 ramân
neschimbate.
Art.5. Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu, Direcția economică și
Direcția achiziții publice și investinții în infrastructura locală vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Marian Mina
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Nina Carmen Crişu

Giurgiu,29 iulie 2020
Nr.71
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