
 

 

         ROMÂNIA 

         JUDEȚUL BIHOR 

           CONSILIUL LOCAL AL 

           ORAȘULUI ALEȘD 

 
 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului 

Aleșd, în favoarea SC RCS&RDS SA în vederea instalării unor echipamente 

de telecomunicații 

 

 

 Consiliul local al orașului Aleșd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrată sub nr. 10221 din 18.11.2019; raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 10299 din 

19.11.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 

      Având în vedere prevederile art. 1 alin(2) lit. ”a”, art. 3 alin(1)-(3), art. 4, art. 12 alin(1) 

din Legea nr. 159/2016, privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 

rețelelor de comunicații electronice; 

    În baza prevederilor art. 129 alin(2 lit. ”c”, alin(6) lit.”a”, art. 139 alin(3) lit. ”g” și art. 

196 alin(1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă constituirea dreptului de acces și folosință a terenului în suprafață de 

144 mp, înscris în CF nr. 105051, nr. cadastral 105051 Aleșd, către SC RCS&RDS SA cu 

sediul în București, str. D. Staicovici, nr. 75, în calitate de furnizor autorizat de rețele publice 

de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, 

denumită „OPERATOR”, teren aparținând domeniului public al orașului Aleșd, necesar 

pentru instalarea unor echipamente de telecomunicații.  

Art. 2  Se aprobă încheierea contractului cu privire la constituirea dreptului de acces 

pe proprietatea publică a orașului Aleșd potrivit art.1, conform anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul 

orașului Aleșd, d-n Bodea Alexandrina, SC RCS&RDS SA 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                    JOLDEA IOAN                           
                                              CONTRASEMNEAZĂ 
               SECRETAR GENERAL 
                                         LAURAN NICOLETA 
 
 
Aleşd, 27 noiembrie 2019 
Nr. 126 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


