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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea accesului pe proprietatea  comunei Tiream, pentru S.C. RCS&RDS S.A. 
, în vederea amplasării elementelor de comunicare electronică  

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ………..2018; 
 Având în vedere cererea  nr.671  din 19.10.2017, depusă S.C.RCS&RDS S.A. punct 
de lucru Satu Mare Nr.1, prin care se solicită aprobare accesului  şi folosinţei  asupra 
imobilului teren , intravilan, în suprafaţă de 255 mp ,aflat în proprietatea  comunei Tiream, 
pentru montarea unei structurii  metalice necesară susţinerii antenelor şi echipamentelor  de 
telefonie mobilă de generaţia 3G/4G, cu obligaţia de a respecta limitele de expunere  stabilite 
de normele tehnice naţionale  şi internaţionale  privind impactul generat  de câmpurile  
electromagnetice asupra populaţiei , aprobate de Ministerul Sănătăţii, respectiv Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii ;                                                                                                                                  

 În  conformitate cu prevederile art. 3, art.4 ,art.12  alin.(1) din Legea nr. 159/2016 
privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum si pentru 
stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice;                      
 În temeiul  prevederilor art.36 alin.(2), lit.c) ,alin.(5), lit.a) şi a art.115, alin.(1) , lit.b)  
coroborate cu prevederile art.45 alin.(3) din Legea  nr.215/2001 privind administraţie publică 
locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. -  Se aprobă dreptul de acces şi folosinţă  asupra imobilului - teren , intravilan, 
în suprafaţă de 225 mp, înscris în Cartea Funciară Nr.101798 Tiream, nr.cadastral 101798, 
aflat în proprietatea privată a comunei Tiream , pentru  S.C.RCS&RDS S.A. în vederea 
amplasării elementelor de comunicare electronică, în interes public. 
comunei  asupra imobilului  
 ART.2. - Suma de  800euro/an, reprezintă contravaloarea dreptului de acces şi 
folosinţă pe o durată determinată de 15 ani , cu posibilitatea de prelungire a  de 5 ani . 
 ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Tiream , care  se împuterniceşte  de către Consiliul local  al comunei 
Tiream , să semneze  în numele şi pentru comuna Tiream, contractul de acces  pe 
proprietatea  privată a unităţii administrativ teritoriale, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 ART.4. -  Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, se 
publică  pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la 25 februarie 2018. 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
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