Condifiile de acces

cii
susfinerii acestor refele

I'

Entitatea care exerciti dreptul de administrare, modalitatea
contactatr in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

1)

pdnqfuia

Ciripcdu

cu sediul
contact pentru depuner

in care aceasta poate fi

s.

II'

Caracteristicile proprietifii publice, aflate in administrarea (gestiunea)
care constituie
obiectul dreptului de acces:

1)

Proprietatea publicd care constituie obiectul dreptului de
acces este parte a imobilului situat

1) pct. 2 este un drept de uz
efele publice de comunica{ii
iului minimei atingeri aduse

3)

Furnizorii pot beneficia de drep
(gestiunea) autorit[fii publice, in condiliile
a infrastructurii qsociate re(elelor publice

con

dac6 sunt indeplin
ePt nu contravine

fa[Ft

efec
in
atea
III' Tariful

pentru dreptul de acces qi condi{iile in care acesta

de

ia
ile

se

aplici:
unice conform
blice Si/sau de
nr. 1434 din

3)

elelor de comunicalii electronice gi de erementere
, pe baze nediscriminatorii.
Tariful de acces se va achita la incheierea coniractului de
acces. contractul incheiat in forma
modelul contrac

din 07'iulie

atd in

201

vederea
retrelelor public,

ecestore, nr. 13 din 07 iulie2016.

4) La tariful prevdzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se
adaugi despdgubiri pentru eventualele prejudicii directe gi certe cauzateprin efectuarea lucrdrilor.
5) Tariful maxim prevdzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea urmdtoarelor principii:
a) sd fie justificat gi proporfional cu afectarea imobilului;
b) si acopere doar prejudiciile directe gi certe cauzate prin efectuarea lucrdrilor, precum gi
prin existenta gi funcJionarea elementelor de infrastructurd ale reJelelor publice de co-municalii
electronice care fac obiectul acestor lucrdri;
c) sd aibd in vedere, atunci cdnd este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin
instalarea reJelelor publice de comunicaJii electronice sau a elementelor de infrastructurd ,r..rrur.
suslinerii acestora.
IV. Limitlri cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1) Lucrdrile necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv qi pentru exploatarea gi
intrelinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului
dreptului de administrare se rcalizeazd.cu respectarea urmdtoarelor condiJii:
a) sd nu deterioreze cdile de acces a imobilului gi nici a altor entitdJi situate in preajm6.
b) sd nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau
titularului dreptului de administrare gi a altor entitdfi din aceeagi zond.
2) Furnizorii au obligalia de a readuce in starea initialS proprietate a afectatd, de rcalizarca
lucrdrilor de acces sau, prin acordul pirfilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea in
starea iniliald a proprietdjii afectate.
3) Fumizorii au obligafia sd suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea,
modificarea, operarea, intrefinerea qi rcpararea relelelor publice de comuniialii electronice sau
elementelor de infrastructura necesare suslinerii acestora.
4) Fumizorii au obligaJia sd reamplaseze elementele reJelelor publice de comunicaJii
electronice ori elementele de infrastructurd necesare susJinerii acestora pl cheltuiald proprie, la
solicitarea justificati a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de adminislrare.
5) Furnizorii garanteazd. cd elementele de relea instalate pe aceastd proprietate nu au efecte
secundare/ nocive pentru persoanele aflate in perimetrul imobilului.

6) Furnizorii au obligafia de a lua toate mlsurile necesare in scopul evitdrii
producerii de accidente care sd pund in pericol viafa cetSfenilor, sd producd pagube
materiale sau care sd restricfion.r" u."i.,rl irvpe imobilul in cauz6.
7) Atunci cdnd lucrdrile de acces intervin asupra structurii de rezisten{d a
construcfiei sau imobiluV construclia se incdrca cu o sarcinl suplimentar6 semnificativd,
accesul va fi analizat numai dupd expertizarea tehnicS a imobilului/ construcfiei.
8) Este interzisd amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe falada, acoperiqul qi perefii
exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al re1-elelor de comunicafii ,u., u
diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funclionarca relelei existente.
9) Modalitdfile de amplasare a elementelor relelelor de comunicalii ori elementelor de
infrastructurd asociat6 vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea gi
instalarea relelelor de comunicafii.

V. Procedura detaliatl ce trebuie respectati de solicitantul dreptului de acces:

1)

in vederea exercitirii dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces insolitd

de toate documentele ce confirmd indeplinirea

condiliilor de acces, dup6 cum urmeazd:
datele de identificare gi de contact ale furnizorului solicitant care inten{ioneazdsd,realizeze
lucrdrile de acces pe proprietSli qi sau de utilizare partajatda infrastructurii fizice;

a)

proprietatea, infrastrucira frzicd sau zona in care se intenlioneazd sd se realizeze dreptul
alte
de acces ori de utilizare partajatd a infrastructurii hzice (se va prezenta planul de situatie,
documente edificatoare) ;
scopul solicitarii dreptului de acces in zona respectiva;
luciarile ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
beneficieze
durata estimativ6 arealizfuriilucrdrilor, dar qi perioada in care intenlioneaz6 sd
de acces pe proprietatea Publicd.
tit"t*ot dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina qiqi
soluliona in conformitate cu prwederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces' documentele
informaliile prezentatein vederea respectdrii prezentelor condilii de acces gi va comunica solicitantului
primirii cererii de acces, insolitd
soluJia motivatd, in termen de cel -uit 10 de-zile lucrdtoare de la data
de documentele gi informaliile respective.
In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel mult
corespunzdtor cu
10 zile de la primirea cererii, termenul prevdzut la alin.2) prelungindu-se in mod
intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea'
cazvi obiective si temeinic
refuzata doar
Acordarea dreptului de acces poate
u., determinat respingerea cererii se comunicd solicitantului in formd scrisd.
justificate. Motiveld

b)

c)
al
e)

2)

3)

ft

4)

in

"*.

VI. Prevederi finale:

1)

Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar dup[ incheierea unui contract

de acces.

Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe toatd perioada de
functiune. cu posibilitatea de prelungire prin acordul pdrfilor, exprimat in scris.
imobilului,
3) Contractul de acces inceteaidprin acordul de voin{d al pdr:filor, prin disparilia
la expiiarea duratei sale, ca unnare a reiilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii

2)

contractuale/ legale.

realizeazd dreptul de acces a fumizorilor de relele publice de
privind
comunicalii eleotronice pe propri etateapublicS, in termen de 30 de zile de la data primei cereri
proprietate
exercitarea dreptului,de^acces-se publica pe pagina web oficiala a titularului dreptului de
sau titularului dreptului de administrare.
Lucrarile de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevdzute de Legea nr.
28/2016 qi ale prezentelor condifii.
prezentele condilii de acces se vor modifica qi/sau completa in mod corespunzdtor in
funclie de modificarile/completdrile introduse in Legea nr. 28/2016.
prezentele condilii se completeazd de drept cu dispoziJiile legislaJiei gi reglementarile in

4)

cont4iite in care se

5)

6)

7)

vigoare emise in acest sens.

Primar de Ciripciu

Donos Mihail

