Condifiile de acces

publici, aflati in administrare (gestiune) Primaria comqnei Pelivan, in vederea
retehnologwilrii
construirii (insta6riij, intre{inerii, demontirii, inlocuirii, transferului sau
necesare
infrastructurl
de
re{elelor publice de comunicafii electronice ori a elementelor

pe proprietatea

suslinerii acestor refele

Entitatea care exerciti dreptul de administrare, modalitatea
contactati in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
1) Primaria comunei Pelivan cu sediul sat. Pelivan, r-nul Orhei..

I.

in care aceasta poate fi

etc.): r-nul Orhei, sat'
Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon
Pelivan, str. Ion Pelivan 5, te1.0(235)68238'

2)

II. Caracteristicile proprie(ifii

publice, aflate

in administrarea

(gestiunea) care constituie

obiectul drePtului de acces:
parte a imobilului situat
1) proprietatea publica care constituie obiectul dreptului de acces este scola:
-71) - 1 etaj,
la adresa: - sat. Cismea, bentrala telefonica automata ( OR-CTA
-sat. Pelivan, Centrala telefonica automata ( OR-CTA-68) -shelter'
2 este un drept de uz
2) Dreptul de acces pe proprietatea publicd prevdzutd la alin. 1) pct.publice
de comunicalii
legii de catre furnizorii de relele
(folosin!6) care se exercitd itt
"o"a4iile
proprietdlii'
electronice, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse
in administrarea
3) Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea public6", aflatd
pe proprietdli si utilizarea partaiatd a
(gestiunea) autoritafi publice, in condiliil e Legii privind accesul
din l0 martie 2016 (tn
infrastructurii asoiraie relelelor publice de-comunicalii electronice nr.28
urmdtoarele condilii:
continuare Legea nr. 2g/2016), dacdsunt indeplinite in mod cumulativ
publice sau interesului public
proprietd{ii
a) exerciliul acestui drept nu contravine destinaliei
fald de proprietatea Public6;
cu cerinlele de
b) lucr6rile de acces pe proprietatea publicd se efectueazd in conformitate
proteclia
privind
cele
sau
urbanism, de amenaj are a teiitoiiutui, privind calitatea in construciii
de regleinentdrile
mediului, a sanatafi, a ordinii publice, apdrarca qi securitatea naJionall,ptevdznte
din domeniile resPective.

III. Tariful pentru dreptul

de acces qi condi{iite in care acesta se aplicl:

pldli unice conform
Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeazd sub forma unei
pe proprietdlile publice si/sau de
Metodologiei de calcul.a tarifelor maxime pentru dreptul de acces
Guvernului nr. 1434 din 29'12'2016
utilizare partajatd a infrastructuriifizice, aprobatd prii Hotdrdrea
dreptului de
qi include costurile suportate de cdtre titutarut dreptului de proprietate sau titularul
menlionatd'
administrare, lu6.nd in considerare criteriile stabilite de metodologia
de acces asupra imobilului in
dreptului
exercitarea
pentru
2) Tariful maxim sub formd unicd
al tarifului de acces, precum qi
cwrz6 constituie 0 (zero) lei per metru pattut. Nivelul efectiv
prin negociere directd cu
#Jari"i""-;;-1. piata (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabileqtecomunicalii
electronice qi de
furnizorul de comunicafii electronice in func{ie de elementele reielelor de

1)

pebaze nediscriminatorii'
elementele de infrastructura care fac obiectul lucrdrilor de acces,

3)

incheiat in
Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul
de
consiliului
forma autentica va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotdrdrea
Contractuluilip de acces pe
Administralie al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea
demontdrii'
proprietatea publicd sau privatir tn vederea construirii (instaldrii), intre[inerii'
electronice ot i a
tnlocuirii, transferului sau retehnologizdrii relelelor publice de comunicalii
2016'
din 07 iulie
elementelor de infrastructurd rrrrrori ruslinerii acestora,nr' 13

4)

La tariful prevdztrt la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se
adaugd despdgubiri pentru eventualele prejudicii directe qi certe cauzate prin efectuarea lucrdrilor.
5) , Tariful maxim prevdzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea urmdtoarelor principii:
a) si fie justificat qi proporlional cu afectarea imobilului;
b) sd acopere doar prejudiciile directe qi certe cauzate prin efectuarea lucrdrilor, precum qi
prin existenla gi fi.rnclionarea elementelor de infrastructurd ale retelelor publice de comunicatii
electronice care fac obiectul acestor lucrdri ;
c) sd aibd in vedere, atunci cdnd este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin
instalarea retelelor publice de comunica{ii electronice sau a elet4entelor de infrastructurd necesare
susfinerii acestora.

IV.

Limitiri

cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1)

Lucrdrile necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv Ei pentru exploatarea 9i
intrelinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului
dreptului de administrare se realizeazdcu respectarea urmEtoarelor condilii:
a) s5 nu deterioreze cdile de acces a imobilului qi nici a altor entitdli situate in preajm6.
b) sd nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau
titularului dreptului de administrare qi a altor entitdti din aceeaqi zon6.
2) Furnizorii au obligaJia de a readuce in starea ini{iald proprietatea afectatd de rcalizarea
lucr6rilor de acces sau, prin acordul pdrfilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea in
starea initiald a proprietdjii afectate.
3) Furnizorii au obligafia sd suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea,
modificarea, operarea, intrelinerea Ei repararea refelelor publice de comunicalii electronice sau
elementelor de infrastructura necesare susfinerii acestora.
4) Furnizorii au obligalia sd reamplaseze elementele retelelor publice de comunicaJii
electronice ori elementele de infrastructurd necesare suslinerii acestora pe cheltuiald proprie, la
solicitarea justificatd 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 au obligalia de a lua toate mdsurile necesare in scopul evitlrii
producerii de accidente care s5 pund in pericol via{a cetSfenilor, sd producd pagube
materiale sau care sd restriclioneze accesul irVpe imobilul in cauzd.

7) Atunci cfind lucrdrile de acces intervin agupra structurii de

rezistenfd

a

construc1iei sau imobilul/ construcfia se incSrca cu o sarcind suplimentard semnificativ6,
accesul va fi analizat numai dupd expertizarea tehnicd a imobilului/ construcfiei.
S) Este interzisd amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe falada, acoperiqul qi perelii
exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al relelelor de comunicalii sau a
diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funclionarea relelei existente.
9) Modalitalile de amplasare a elementelor refelelor de comunicalii ori elementelor de
infrastructurd asociatd vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea qi
instalarea refelelor de comunicafii.

s
V. Procedura detaliati ce trebuie respectatl de solicitantul dreptului de acces:

1)

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

condiliilor de acces, dupd cum urmeaz6:
furnizorului solicitant care intenJioneazd'sdrealizeze
qi
ale
de contact
datele de identificare
lucrdrile de acces pe proprietSli qi sau de utilizare partqatd a infrastructurii fizice;

de toate documentele ce confirmd indeplinirea

a)

b)

proprietatea, infrastructwa frzicd sau zona in care se intenlioneazd sd se rcalizeze dreptul
de acces ori de utilizare partajatd a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situalie, alte
documente edifi catoare) ;
c) scopul solicitdrii dreptului de acces in zona respectivd;
d) lucrdrile ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
e) durata estimativd arealizdrii lucrdrilor, dar qi perioada in care intenlioneazd si beneficieze
de acces pe proprietatea publicd.
2) Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina qi
soluliona in conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 qererea de acces, documentele qi
informaliile prezentate in vederea respectdrii prezentelor condilii de acces gi va comunica solicitantului
solutia motivat[, in termen de cel mult 10 de zile lucrdtoare de la data primirii cererii de acces, insotitd
de documentele qi informaliile respective.

3)

In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel muit
l0 zile de la primirea cererii, termenul prevdzlt la alin. 2) prelungindu.se in mod corespunzdtor cu
intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea.
4) Acordarea dreptului tle acces poate fr refszata doar in cazuri obiective si temeinic
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunicd solicitantului in formd scrisS.

VI. Prevederi finale:

1)

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

de acces.

2)

Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe o perioadd de toatd
durata de funclionare a relelelor de comunicalii electronice, cu posibilitatea de prelungire prin acordul
pdrfilor, exprimat in scris.
3) Contractul de acces inceteazd prin acordul de voinfd al pdrfilor, prin disparitia imobilului,
la expirarea duratei sale, ca urnare a rezilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte conditii
contractualel legale.
4) Conditiile in care se rcalizeazd dreptul de acces a furnizorilor de retele publice de
comunicalii electronice pe propri etatea public6, in termen de 30 de zile de la data primei cereri privind
exercitarea dreptului de acces se publicd pe pagina web oficiald a titularului dreptului de proprietate
sau titularului dreptului de administrare.
5) Lucrdrile de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevdzute de Legea nr.

;
28/2016 Ei ale prezentelor condilii.
qi/sau
completa in mod corespunzdtor in
modifica
vor
se
de
acces
6) Prezentele condilii
funclie de modificbrile/completdrile introduse in Legea nr. 28/2016.
7) Prezentele condilii se completeazd de drept cu dispoziliile legislatiei 9i reglementdrile in
vigoare emise in acest sens.
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