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CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  

         H O T Ǎ R Â R E 

privind actualizarea tarifului de exercitare a dreptului de acces și prelungirea 

duratei contractelor de exercitare a dreptului de acces al societăților 

TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE 

TOWERS S.R.L.  pe imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1 , 

aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și în administrarea Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Craiova 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 2621/02.02.2023 al Serviciului 

Administrarea şi Exploatarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj, solicitarea 

nr. 5421/31.01.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, raportul 

Serviciului Juridic nr. 3700/13.02.2023 și avizul comisiilor de specialitate,  

 în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) - (3), art. 4 și art. 12 din Legea  

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

precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 

comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare,  

 în baza art. 1 alin. (2) din Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018, privind tarifele maxime 

care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub 

imobilele proprietate publică, modificată prin Decizia Președintelui Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 672/2022,  

în baza art. 5 și 6 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 242/2021, pct. 5 și 

7.3 din contractul nr. 11898/14.03.2022, pct. 5 și 7.3 din contractul nr. 0297/02.03.2022, 

în temeiul art. 173, alin. (1) lit. c), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

        H O T Ǎ R Ǎ Ş T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea tarifului pentru exercitarea dreptului de acces al 

societăților TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. și 

VANTAGE TOWERS S.R.L. pe imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci  

Nr. 1, Județul Dolj, la 3 lei/mp/an, conform Deciziei ANCOM nr. 997/2018 privind 

tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, 
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sau sub imobilele proprietate publică, modificată prin Decizia Președintelui Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 672/2022. 

 

 Art. 2. Se aprobă prelungirea cu trei ani a contractelor de drept de acces  

nr. 11898/14.03.2022 și 10297/02.03.2022 încheiate de Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Craiova cu societățile TELEKOM ROMÂNIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE TOWERS S.R.L. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Craiova. 

 

 

Nr. …................     Adoptatǎ la data de: …........................ 

 

  

 

         PREŞEDINTE,                 CONTRASEMNEAZĂ 

                     SECRETAR GENERAL  

                             AL JUDEȚULUI,  

 

 

DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Administrarea şi Exploatarea      PREŞEDINTE, 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                 

Nr. 2621/02.02.2023                                         

                                                                                              DORIN-COSMIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind actualizarea tarifului de exercitare a dreptului de acces și prelungirea 

duratei contractelor de exercitare a dreptului de acces al societăților 

TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE 

TOWERS S.R.L.  pe imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1, 

aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și în administrarea Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Craiova 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Craiova este titular al dreptului de 

administrare al imobilului proprietate publică a Județului Dolj, pentru terenul în suprafață 

de 74.185 mp și construcții, situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci,  

Nr. 1. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 242/2021 privind stabilirea condițiilor 

în care se realizează dreptul de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice 

la imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci, Nr. 1, aflat în proprietatea publică a 

Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova s-au 

aprobat exercitarea dreptului de acces pe terasa clădirii spitalului pentru societățile 

Telekom Romanian Mobile Communications S.A. și Vantage Towers S.R.L. și condițiile 

de realizare a dreptului de acces.  

Astfel, la art. 5 al hotărârii s-a aprobat durata de un an a contractului-cadru de drept 

de acces, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, prin act adițional. În anexa  

nr. 2 la hotărâre (contractul-cadru), la pct. 5 s-a specificat posibilitatea prelungirii 

contractului cu acordul Consiliului Județean Dolj. Deoarece contractele expiră la data de 

01.03.2023, respectiv 31.03.2023, este necesară inițierea hotărârii de consiliu pentru 

aprobarea prelungirii contractelor de drept de acces nr. 11898/14.03.2022 și 

10297/02.03.2022 încheiate de SCJU Craiova cu TELEKOM ROMÂNIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE TOWERS S.R.L. 

La art. 6 (1) al hotărârii s-a prevăzut actualizarea contravalorii dreptului de acces 

conform Deciziei ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute 

pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare. Întrucât în Decizia nr. 672/2022 pentru 

modificarea Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații nr. 997/2018, privind tarifele maxime care pot fi percepute 

pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate 

publică, la art. 1 s-a modificat alin. (2) și prevede că tariful pentru exercitarea dreptului 

de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică nu poate depăși valoarea 
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de 3 lei/mp/an, față de zero lei cât era anterior, propunem actualizarea tarifului maxim, 

care se aplică la suprafețele ocupate pe terasa spitalului, de 50 mp, respectiv 80 mp. 

Având în vedere cele de mai sus și cererea nr. 5421/31.01.2023 a SCJU Craiova 

de prelungire a contractelor de drept de acces cu trei ani, propunem aprobarea prelungirii 

acestora cu trei ani și actualizarea tarifului de la 0 lei la 3 lei/mp/an, conform Deciziei  

nr. 672/2022 pentru modificarea Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018, privind tarifele maxime care 

pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 

proprietate publică. 

 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

 

 

       ADMINISTRATOR PUBLIC, 

 

 

COSMIN DURLE 

  

 

         ŞEF SERVICIU,            ÎNTOCMIT,  

                 ADRIAN PLUGARU              VIRGINIA IONESCU            
 



 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat                           Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală                     Director Executiv 

Nr.3700/13.02.2023                                                  Adriana -Cristina Vărgatu 

                      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind actualizarea tarifului de exercitare a dreptului de acces și 

prelungirea duratei contractelor de exercitare a dreptului de acces al societăților TELEKOM 

ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE TOWERS S.R.L.  pe imobilul 

situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1 , aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și 

în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu 

art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, 

Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind actualizarea tarifului de exercitare a dreptului de acces și prelungirea duratei contractelor de 

exercitare a dreptului de acces al societăților TELEKOM ROMÂNIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE TOWERS S.R.L.  pe imobilul situat în Municipiul 

Craiova, Str. Tabaci Nr. 1 , aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 

serviciu și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifului de 

exercitare a dreptului de acces și prelungirea duratei contractelor de exercitare a dreptului de acces 

al societăților TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. și VANTAGE 

TOWERS S.R.L.  pe imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr. 1 , aflat în proprietatea 

publică a Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile  

naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

-art. 3 alin. (1) - (3), art. 4, și art. 12 din Legea nr. 159/ 2016 privind regimul infrastructurii fizice a 

rețelelor de comunicații electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 1 alin. (2) din Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 

în Comunicații nr. 997/2018, privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de 

acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, modificată prin Decizia Președintelui 

Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 672/2022,  

- art. 5 și 6 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 242/2021, pct. 5 și 7.3 din contractul nr. 

11898/14.03.2022, pct. 5 și 7.3 din contractul nr. 0297/02.03.2022, 

- art. 173 alin. (1), lit. c), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

                Avizat,                      Întocmit, 

      Șef Serviciu Juridic          Consilier Juridic 

                      Daiana Stoica                Maria Alin                         




