ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit pe unele zone ale
drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Prahova,
Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea implementării
proiectului ”RO-NET-Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în
zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, pe o perioadă de 18 ani
Având în vedere :
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 19.793/23.10.2015 al Direcţiei
Tehnice și Direcției Patrimoniu, prin care se propune acordarea unui drept de folosință
cu titlu gratuit pe unele zone ale drumurilor județene aparținând domeniului public al
județului Prahova, Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea
implementării proiectului ”RO-NET-Construirea unei infrastructuri naționale de
broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, pe o perioadă
de 18 ani ;
- Adresa Ministerului pentru Societatea Informațională nr. 791/04.09.2015
înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. Sp 821/15.09.2015 si adresa
Ministerului pentru Societatea Informațională
nr. 954/28.09.2015 înregistrată la
Consiliul Județean Prahova cu nr. 16.446/01.10.2015;
- Prevederile art.861 alin.(3) şi ale art 874 din Codul Civil;
-În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art. 124 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit pe unele
zone ale drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Prahova,
Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea implementării proiectului
”RO-NET-Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele
defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, pe o perioadă de 18 ani;
(2) Zonele drumurilor județene pe care se acordă dreptul de folosință cu
titlu gratuit sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti 31 oct 2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit pe unele
zone ale drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Prahova,
Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea implementării proiectului ”RONET-Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin
utilizarea fondurilor structurale”, pe o perioadă de 18 ani
În vederea implementării proiectului ”RO-NET-Construirea unei infrastructuri nationale de
broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, prin adresa nr.
791/04.09.2015 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. Sp 821/15.09.2015 si adresa nr.
954/28.09.2015 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 16.446/01.10.2015, Ministerul
pentru Societatea Informațională solicită, in temeiul art. 8 din Legea nr.154/2012 privind
regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, adoptarea unei hotărâri de acordare a
unui drept de folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de minimum 18 ani pe unele zone ale
drumurilor județene, pe care vor fi instalate rețelele de fibră optică.
RO-NET vizează construirea unei infrastructuri naţionale de comunicaţii de bandă largă în
scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice în zone rurale defavorizate care, în acest
moment, nu au acoperire pentru servicii de internet de mare viteză, identificate drept „zone albe”
în România. Proiectul va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane şi rurale.
Prin implementarea acestui proiect, se crează premisele asigurarii la nivel național a unor
servicii de calitate la prețuri convenabile, accesibile tuturor cetățenilor, firmelor, instituțiilor publice
și sociale.
În județul Prahova, localitățile unde se va implementa acest proiect sunt comuna Lapoș și
orașul Băicoi.
Față de cele prezentate mai sus, vă supun aprobării prezentul proiect de hotărâre.
VICEPREȘEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA PATRIMONIU
Nr. 19.793/23.10.2015

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit pe unele
zone ale drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Prahova,
Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea implementării proiectului ”RONET-Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin
utilizarea fondurilor structurale”, pe o perioadă de 18 ani
Prin adresa nr. 791/04.09.2015 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. Sp
821/15.09.2015 si adresa nr. 954/28.09.2015 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr.
16.446/01.10.2015, Ministerul pentru Societatea Informationala solicită, in temeiul art. 8 din
Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, adoptarea
unei hotărâri de acordare a unui drept de folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de minimum 18
ani pentru traseele din zona unor drumuri județene, în calitate de titular al dreptului de
administrare, pe care vor fi instalate rețelele de fibră optică aferente proiectului ”RO-NETConstruirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate, prin
utilizarea fondurilor structurale”.
Proiectul RO-NET este un Proiect major, aprobat de Comisia Europeana in anul 2014, cu
valoarea totală de 377,84 milioane lei, conform H.G. nr. 963/29.10.2014 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”RO-NET-Construirea unei
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor
structurale” și este finanțat din fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat prin bugetul
Ministerului pentru Societatea Informationala precum și din alte sume legal constituite.
RO-NET vizează construirea unei infrastructuri naţionale de comunicaţii de bandă largă în
scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice în zone rurale defavorizate, care, în acest
moment, nu au acoperire pentru servicii de internet de mare viteză, identificate drept „zone albe”
in România. Proiectul va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urbane şi rurale.
Prin implementarea acestui proiect, se creează premisele asigurarii la nivel national a
unor servicii de calitate la preturi convenabile, accesibile tuturor cetatenilor, firmelor, institutiilor
publice si sociale.
În județul Prahova, localitățile unde se va implementa acest proiect sunt comuna Lapoș și
orașul Băicoi.

Informațiile au fost puse la dispoziție de către proiectantul S.C. PROTELCO S.A care a
realizat documentația pentru acest proiect.
Condițiile în care se va acorda dreptul de folosință gratuit sunt următoarele:
-accesul se va face pe drumurile județene inventariate conform H.G. 906/2012
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Prahova;
-dreptul de acces se va face cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 18 ani, iar accesul
se va realiza atât pentru realizarea rețelei cât și pentru supravegherea și întreținerea acesteia;
-lucrările vor fi executate cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare
iar după executarea lucrărilor, zona drumurilor va fi adusă la starea inițială;
Având în vedere cele de mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

ION IORDĂCHESCU

LIVIA BARBĂLATĂ
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ANEXĂ

DATE DE IDENTIFICARE
ale zonelor drumurilor județene aparținând domeniului public al județului Prahova, pentru care se acordă drept de folosință cu titlu gratuit
Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea implementării proiectului ”RO-NET-Construirea unei infrastructuri naționale de
broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, pe o perioadă de 18 ani
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Nota: Lungimea supratraversarilor si subtraversarilor a fost considerata de 14 m.

com. Lapoș
sat Lăpoșel
com. Lapoș
sat Lăpoșel
oraș Băicoi
loc. Dâmbu
oraș Băicoi
Canalizatie existenta km 4+651
loc. Dâmbu
oraș Băicoi
Travesare aeriana la km 5+134
loc. Dâmbu
Traseu aerian intre km 3+603 si km
oraș Băicoi
4+037 si intre km 4+067 si km 5+130 loc. Dâmbu
Traseu subteran intre km 4+037 si km oraș Băicoi
4+067, parea stanga
loc. Dâmbu
Traversari aeriene la km 3+603, km
oraș Băicoi
3+870 si km 5+130
loc. Dâmbu
Subtraversari la km 1+811, km
2+537, km 4+612 si km 5+761
Traversari aeriene la km 2+121, km
2+360, km 3+302 si km 3+452
Canalizatie existenta intre km 4+651
si km 5+134, partea dreapta

