
H 0 T A R A R E A N R. 5 
. CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA 

privind modificarea si completarea HCL 172/25.11.2013 privind aprobarea modului de 
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea 

publica §i privata a ora§ului Sinaia 

Analizand raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare, Servicii Publice si 
Ecologie Urbana, prin care se propune modificarea si completarea HCL 172/25.11.2013privind 
aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii 
electronice pe proprietatea publica §i privata a orasului Sinaia, inregistrat cu nr. 726/08.01.2014; 

Avand in vedere prevederile Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii retelelor de 
comunicatii electronice; 

In temeiul Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
art.36 alin.2, litera "c", coroborat cu art. 45; 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA 
HOTARA!?TE: 

Art. 1. - Aproba modificarea termenului de inventariere a retelelor de comunicatii 
existente pe proprietatea publica §i privata a ora§ului Sinaia si de incheiere a contractelor de 
acces pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice de Ia 15.01.2014 Ia 31.03 .2014. 

Art. 2. - Se completeaza art.3 din HCL. 172/2013, privind stabilirea tarifului reprezentand 
contravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat cu retelele de comunicatii 
electronice, dupa cum urmeaza: 

a) pentru retele subterane - apartinand orasului Sinaia 2 lei/ml/an 
- existente si noi realizate de furnizorii autorizati: 1,5 leijmljan 

" b) pentru retele supraterane 3 lei/ml/an, 
20 lei/mp/luna 

pentru echipamente de comunicatii amplasate pe terenuri si cladiri, in cazul in care se poate 
determina suprafata afectata de aparatura furnizorului;. 

-200 lei/luna 
in cazul in care nu se poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului. 

Notiunea de aparatura cuprinde orice aparate, intrumente, cabluri, etc, instalate de catre 
furnizor necesare activitatii de furnizare de retelele publice de comunicatii electronice. 

c) pentru retele situate pejsub terenuri sau cladiri d in extravilan, tarifele se reduc cu 
50%. 

Art. 3. - Primarul or~sului inaia, prin serviciile de specialitate, va aduce Ia indepli11ire 
prevederile prezentei hotar i ~ 

Sinaia, 09 ianuarieie 2013 
PRE!?EDIN E . DINTA, C~OT EMNEAZA, 

S RETAR 
R D BEATR C LESCU 

1 ex. Prefect 
1 ex. Primar 
1 ex. Serv. Venituri si cheltuieli 
1 ex . Dep. Monitorizare 
1 ex. Se va afisa Ia avizier si pe site-ul propriu 


