
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractului de conccesiune nr. 8121 din 21.11.2019 

încheiat între Comuna Tomşani şi SC RCS&RDS SA 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 20 din 23.04.2020, iniţiat de Primarul oomunei 
Tomsani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2632 din 23.04.2020, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2633 din 23.04.2020, 
-Adresa nr. 1085 din 13.04.2020 prin care SC RCS&RDS SA solicită modificarea contractului de 

concesiune din cauza imposibil ităţii concedentului de a preda bunul concesionat pe bază de proces 
verbal de predare-primire, 

-Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 8121 din 21.11.2019 încheiat între Comuna 
Tomşani şi SC RCS&RDS SA, având ca obiect imobilul-teren cu număr cadastral 23535 în suprafaţă de 
530 mp proprietate publică a comunei Tomşani în vederea amenajării unei staţii de bază pentru servicii 
de comunicaţii electronice, 

Constatând totodată că terenul concesionat nu a putut fi predat pe bază de proces verbal către 
concesionar deoarece este împrejmuit cu un gard proprietatea unei societăţi înregistrate în Turcia, 

În baza prevederilor art. 858 şi 871 din Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera « c », alin. ( 6) litera « a», art. 139 alin. (3) litera « g » şi art. 
287 litera« b » din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările, 

Consiliul Local al comunei Tomsani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART.I: Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 8121 din 
27.07.2009 încheiat între Comuna Tomşani şi SC RCS&RDS SA, având ca obiect imobilul-teren cu 
număr cadastral 23535 în suprafaţă de 530 mp proprietate publică a comunei Tomşani în vederea 
amenajării unei staţii de bază pentru servicii de comunicaţii electronice, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

ART. 2 : Se împuterniceşte Primarul comunei Tomşani să semneze Actul adiţional prevăzut la 
art. 1. 

ART. 3 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea institu�ilor şi 
persoanelor interesate. 

Tomşani, 30.04.2020 
Nr. 19 

Număr consilieri în functie 13 
Număr consilieri prezenţi _13_ 
Voturi pentru _13_ 
Voturi împotrivă O_ 
Abţineri O_ 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, 
' 

Matei Violeta Iuliana 



ANEXA 
la HCL nr . .!J}_ � . r1 '1, ;)JJM 

ACT ADIŢIONAL NR.1 din data ___ _ 
la Contractul de concesiune nr. 8121 încheiat Ja 22.11.2019 

Având în vedere Adresa nr. 1085/13.04.2020 înregistrată la Primăria Tomşani sub nr. 
2430/14.04.2020 prin care SC RCS & RDS S.A solicită modificarea unor articole ale 
Contractului de concesiune nr. 812 l /22.11.2020; 

Având în vedere dosarul nr. 2841/259/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Mizil, motiv pentru 
care nu a fost încă încheiat procesul - verbal de predare-primire al terenului, 

Ţinând cont de prevederile art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicat 

Luând act de prevederile Ordonanţei de Urgenţă 57/2019 privind Codul Administrativ, 

PĂRŢILE 

COMUNA TOMŞANI, cu sediul în Comuna Tomşani,sat Tomşani, nr 24A, judeţul 
Prahova, telefon 0244/237000, fax 0244/237205, cod fiscal 2843035, cont trezorerie 
RO08TREZ52421300205xxxxx deschis la Trezoreria Mizil, reprezentată prin domnul PELIN 
MIHAI FLORIN, având funcţia de primar, în calitate de concedent, pe de o parte 

SC RCS&RDS SA, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Dr Staicovici, 
m.75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, sector 5, având număr odine în Registrul Comertului 
J40/12278/1994, cod unic de înregistrare 5888716, atribut fiscal RO, IBAN: 
RO06INGB0001000188248913, Deschis la ING Bucureşti, reprezentată prin împuternicit Andrei 
Ileana - Director Regional, pe de altă parte, 

AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIŢIONAL 

Art. I. Contractul de concesiune înregistrat sub nr. 8121/22.11.2019 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Punctul 1 - Art. 3 - se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3 - (1) Redevenţa anuală este de 1.480 euro/an, care se va achita în lei, la cursul 

BNR din ziua efectuării plăţii. 

(2) Redevenţa se va achita în două rate anuale, în tranşe egale de euro, respectiv până 31 
martie, respectiv 15 Septembrie pentru anul de plată. Moneda de plată este leul, echivalent la 
cursul din ziua plăţii. 

(3) Obligaţia de plată a revedenţei, se naşte de la data semnării procesului verbal de 
predare-primire a imobilului." 



Punctul 2 - La articolul 8, alin. (24) se abrogă. 

Punctul 3 - La articolul 9, alin. (4) se abrogă, 

Art.II. CeleJalte prevederi ale contractului de concesiune rămân neschimbate 

Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzj, 
Tomşani, în două exemplare originale. 

Con cedent, 
Comuna Tomşani 

Primar 
Pelin Mihai-Florin 

, la sediul Primăriei Comunei 
---

Concesionar, 
SC RCS&RDS SA 

Director Regional 
Andrei Il eana 




