ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL BREZOAELE

HOTARARE
Privind aprobarea acordarii dreptuhJi
de servitute
-
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I
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a revedentei
pentru .suprafata ~de 2 mp catre
.
I

Telekom Romani(!:in vederea translocarii Centra lei de Telecomunicatii
Consiliul Local Brezoaele judet\,lfDambovita
Avand In vedere :
•

Expunerea de moti~~ a primarului prin care se declara necesitatea. $i oportunitatatea
translocarii centraleitelefonice ce functioneaza In cadrul sediuh:li Primariei bomunei Brezoaele
sediul ce urmeaza.a fi de!J1elat
.
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•

Contractu! de lnchiriei~~nr. 22/6161 din 25.07.2000 lntre Consiliul Local; Brezoaele ~i fostul
•

}

>

Romtelecom prin care s-a lnchiriat o lncapere din actualul sediul al lPrimarie~ pentru o
perioada de 33 de ani
•

Prevederile art. 36 alin 2 litera "d" privind administratia publica locala
Tn temeiul art. 45 alin 5 din legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile ~i
.

~

completarile ulterioare Consiliului Local al Comunei Brezoaele adopta urmatoarea
HOTARARE
Art.1.- (1) Consiliul Local Brezoaele acorda un drept de servitute pentru suprafata de 2 mp
din terenul aferent Sediului Primariei comunei Brezoaele conform amplasamentului stabilit prin
schita care face parte din prezenta hotarare catre SC ROMANIA TELEKOM COMMUNICATION SA
pentru amplasarea unui echipament de telecomunicatii ~i aprob~ revedenta pentru suprafata
lnchiriata de 1 USD/mp/luna

I

ca urmare a incetarii contractului de inchiriere pentru suprafata de

121 5 mp din actualul sediu al Primariei.
(2) Dreptul de servitute se constituie pentru aceea~i; perioada cat s-ar fi derulat
vechiul contract de inchiriere adica pana pe data de 31/07/2033.
Art. 2.- lmputernice~te primarul comunei Brezoaele sa sem'rieze un contract pentru
constituirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica In vederea
instalari 1 lntretinerii 1 lnlocuirii sau mutarii retelelor publice de telecomunicatii electronice sau a
~~~~lor de infrastructura destinate lntretinerii acestora
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