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Condițiile de acces

pe proprietatea publică, aflată în administrare UTA Buțeni, în vederea construirii
(instalării),întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor
publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii
acestor rețele

I. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta
poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
l)

Primăria Buțeni raionul Hîncești, cu sediul în s.Buțeni, r.Hîncești.

2)

Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.):

tel.0269 52 238, fax: 0269 52302, email: primaria.buteni@gmail.com.

II. Caracteristicile proprietății publice, aflate în administrarea (gestiunea) care
constituie obiectul dreptului de acces:
l)
Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces sunt terenurile

proprietate publică a APL Buțeni.

2) Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. l) pct. 2 este un drept
de uz (folosință) care se exercită în condițiilelegii de către furnizorii de rețele publice de
comunicații electronice, (în continuare denumiți furnizori), cu respectarea principiului
minimei atingeri aduse proprietății.

3) Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în
administrarea (gestiunea) autorității publice, în condițiile Legii privind accesul pe proprietăfi
și utilizareapartajată a infrastructurii asociate retelelorpublice de comunicatii electronice
nr. 28 din IO martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016),dacă sunt îndeplinite în mod
cumulativ următoarele condiții:

a)
rețelele publice de comunicații electronice ori elementele de infrastructură
necesare susținerii acestor rețele au fost construite (instalate) pe terenurile proprietate publică

a UTA Buțeni cu respectarea legislației în vigoare.
exercițiul acestui drept nu contravine destinației proprietății publice
b)
sau
interesului public față de proprietatea publică;

c) lucrările de acces pe proprietatea publică se efectuează în conformitate
cu
cerințele de urbanism, de amenajare a teritoriului,privind calitatea în construcții
sau cele
privind protecția mediului, a sănătății, a ordinii publice, apărarea și securitatea
națională,
prevăzute de reglementările din domeniile respective.

III. Tariful pentru dreptul de accesși condițiileîn care acesta se aplică:
l)
Tariful maxim pentrłl dreptul de acces se calculează sub forma
unei plăți unice
conform Metodologieide calcul a tarifelor maximepentru dreptul de acces
pe proprietătile

