Condifiile de acces
publicl, aflati in administrare (gestiune) Primlriei c. IscIlSu o in vederea
(installrii),
construirii
intre(inerii, demontlrii, inlocuirii, transferului sau retehnologizirii
re(elelor publice de comunicafii electronice ori a elementelor de infrastructuri necesare

pe proprietatea

sus{inerii acestor re(ele

I.

Entitatea care exercitl dreptul de administrare, modalitatea in care aceasta poate
contactati in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
l) Primdria c. Isc[lau
cu sediul r, Iscalau. r. Falesti
2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.): ,s. Iqcdlau,
tel.0(.259\7

7

33 6 " 067 5086 I 4

II. Caracteristicile propriet5{ii

publice, aflate in administrarea (gestiunea) care constituie

obiectul dreptului de acces:
I)
Proprietatea publici care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat
la adresa: s. lscalau. s.

2)

Dolt

rghelea

Dreptul de acces pe proprietatea publica prevdzutd la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz
(folosinfa) care se exercitd in condiliile legii de cdtre furnizorii de refele publice de comunicalii
electronice, (tn continuare denumili furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse
propriet6lii,
3) Fumizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publicd, aflatd, in administrarea
(gestiunea) autoritAlii publice, in condiliile Legii privind accesul pe proprietdli Si utilizarea partajatd a
infrastruc'turii asociate re{elelor publice de comunic'alii electronice nr.28 din l0 martie 2016 (in
contiru,tura l,egea nr. 28/2016), daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele condilii:
a) exerciliul acestui drept nu contravine destina(iei proprietdlii publice sau interesului public
fata de proprietatea public6;
b) lucrdrile de acces pe proprietatea publicd se efectueazd, in conformitate cu cerinlele de
urbanism. de amenaj are a teritoriului, privind calitatea in construcfii sau cele privind proteclia
mediului, a sandtatii, a ordinii publice, apdrarea qi securitatea nafionald, prevdzute de reglementdrile
din domeniile respective.

III. Tariful pentru dreptul

de acces Ei condifiile in care acesta se

aplicl:

l) Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeazd sub forma unei pl61i unice conform
Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietdlile publice Si/sau de
utilizare purtaiatd a infrastructurii./izice, aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. I134 din 29.12.2016
Ei include costurile suportate de catre titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de
administrare. ludnd in considerare criteriile stabilite de metodologia menlionat6.
2) 'fariful maxim sub lormd unicd pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului in
cauzd constituie _0 (.zero)* lei per metru pdtraL Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum qi
modalitatea sa de platd (anuql, trimestriql, lunar, integral) se stabileqte prin negociere directd cu
furnizorul de comunicalii electronice in funclie de elementele relelelor de comunicatii electronice gi de
elementele de infrastructurd care fac obiectul lucrdrilor de acces, pebaze nediscriminatorii.
3)
Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul incheiat in

forma autentic[ va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotdrirea Consiliului de
Administralie al ANRCETI nr. l3 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe
proprielalea publicd sau privald in vedereo construirii (instaldrii), intrelinerii, tJemontdrii,
tnlocuirii, transferului sau retehnologizdrii relelelor publice de comunica{ii electronice ori a
elementelor de infrastructurd necesare sus[inerii acestora, nr. l3 din 07 iulie 2016.

La tariful prevazut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se
lucrdrilor.
adaug6 despagubiri p.ntru eventualele prejudicii directe qi certe cauzate prin efectuarea
5) Tariful maxim prevlzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea urmdtoarelor principii:
a) sa fie justificat qi propo(ional cu afectarea imobilului;
b) s6 acopere doai prejuOicilte directe qi certe cauzate prin efectuarea lucririlor, precum 9i
prin existenla qi funclionaria elementelor de infrastructur6 ale relelelor publice de comunicalii
electronice care fac obiectul acestor lucrdri;
c) sa aib6 in vedere, atunci cflnd este cazul. plusul de valoare adus imobilului respectiv' prin
necesare
instalaiea refelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructurd

4)

sus!inerii acestora.

IV. Limitnri cu privire la exercitarea dreptului de acces:
Lucr6rile necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv Ei pentru exploatarea Ei
titularului
intrelinerea echipamentelor insialate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau
drepiului de administrare se realizeazdcu respectarea urmdtoarelor conditrii:
a) s[ nu deterioreze cdile de acces a imobilului gi nici a altor entitAli situate in preajmd.
b) sd nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau
titularului dreptului de administrare qi a altor entitAfi din aceeaqi zon6.
2) Furnizorii au obligaliu d. u readuce in starea iniliald proprietatea afectatd de reahzarea
lucr[rilor de acces sau, prin u.oiArt p[4ilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea in
starea iniliala a proprietd!ii afectate.
3) Furnizorii au obligalia s6 suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea,
modificarea. operarea, intrelinerea qi repararea re{elelor publice de comunicalii electronice sau
elementelor de infrastructura necesare suslinerii acestora'
4) Furnizorii au obligalia si reamplaseze elementele re(elelor publice de comunicalii
electronice ori elementele de infrastructurd necesare sustinerii acestora pe cheltuiald proprie, la
solicitarea justificat6 a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.
5) Furnizorii garanteazd cd elementele de relea instalate pe aceastd proprietate nu au efecte
secundare/ nocive pentru persoanele aflate in perimetrul imobilului.
6) Furnizorii u,, obligafia de a lua toate mdsurile necesare in scopul evitarii
producerii de accidente care sd pund in pericol viafa cet6lenilor, sd producd pagube
materiale sau care sd restrictioneze accesul in/pe imobilul in cauzd'

1)

de rezisten{d a
semnificativa'
suplimentard
construcfiei sau imobilul/ construclia se inc6rca cu o sarcind
accesul va fi analizat numai dupd expertizarea tehnicd a imobilului/ construcfiei'
8) Este interzisd amplasurtu ., iitlu provizoriu sau definitiv. pe fafada, acoperiEul Ei perelii
exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al re{elelor de comunicalii sau a
diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funclionarea relelei existente.
9) n4oaaitalite de amplasare a elementelor relelelor de comunicalii ori elementelor de
qi
infrastructura asociata vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea

7) Atunci c6nd lucrdrile de acces intervin

asupra structurii

instalarea relelelor de comunicafii'

V. Procedura detaliatl ce trebuie respectatl de solicitantul dreptului de acces:
1

)

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

condiliilor de acces, dupd cum urmeazf,:
furnizorului solicitant care intenlioneazdsdreahzeze
gi
ale
de contact
datele de identificare
lucr6rile de acces pe proprietdJi qi sau de utilizare partajatd a infrastructurii fizice;

de toate documentele ce confirma indeplinirea

a)

proprietatea, infrastructura frzicd sau zona in care se intenlioneazd sd se realizeze dreptul
de acces ori de utilizare partajatd a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situalie, alte
documente edifi catoare) ;
c) scopul solicitarii dreptului de acces in zona respectivdl
d) luciarile ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare)|
e) durata estimativd a realiz6rii lucrdrilor, dar qi perioada in care intenlioneaza s6 beneficieze
de acces pe proprietatea Public6'
2) 1itutarut dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina qi

b)

qi
soluliona in conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele
solicitantului
informaliile prezentate in vederea respectarii prezentelor condilii de acces qi va comunica
insotita
solu{ia motivat6, in termen de cel mult 10 de zile lucrdtoare de la data primirii cererii de acces,
de documentele Ei informafiile respective.
3) In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel mult
cu
10 zile de la primirea cererii, termenul prevdzut la alin. 2) prelungindu-se in mod corespunzdtor
intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea'
4) Acordarea dreptului de acces poate fi refvzata doar in cazuti obiective si temeinic
justificate. Motivele .u.. uu determinat respingerea cererii se comunicd solicitantului in forma scris6.

VI. Prevederi finale:

1)

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

de acces.

pelgg[A
Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe o perioadd de
prelungire prin
durata de functionare a retelei de comunicaiii electronice- ani, cu posibilitatea de
acordul parlilor, exprimat in scris'
3) Contractul de acces inceteazd prin acordul de vointd al p64ilor, prin disparilia imobilului,
la expirarea duratei sale, ca urmare a reiilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii
contractuale/ legale.
4) Conailiite in care se realizeazi dreptul de acces a fumizorilor de relele publice de
privind
comunicalii electronice pe proprietatea public6, in termen de 30 de zile de la data primei cereri
proprietate
exercitarea dreptului de'acces-se publiia pe pagina web oficiald a titularului dreptului de
sau titularului dreptului de administrare'
5) Lucraiile de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevdzute de Legea nr.
28/2016 gi ale prezentelor condilii.
6) Prezentele condilii de acces se vor modifica qi/sau completa in mod corespunz[tor in
funclie de modificdrile/complet[rile introduse in Legea nr. 28/2016.
1) prezentele condilii se completeazd de drept cu dispoziliile legislaliei qi reglementdrile in
vigoare emise in acest sens.

Z)

/ai

Maria Procopciuc

