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,,Cu privire la aproborea condiSiilor fu acces pe
proprietatea pubticd tn vederea construirii (instatdrii),
inhefinerii, demontdrii, tnlocuirii, transferului sau
retehnologizdrii relelelor publice de comunicafii electronice ori
a elementelor de irfrastructurd necesure sus(inerii aeestord,

s.Riutel

Intemeiul art'14 din Legeaprivind administraliapublicilocali w.436-XVIdin28.12.2A06,art.
la alin'(9) din Legea griyind accesul pe propriet5li qi uiiliiarea paftajatla infrastructurii associate refelelor
publice de comunicafii electronice nr. 28 din 10.03.2016, Hotirdrea Guvemului w.1434 din29.12.2016 cuprivire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe propriet6lile
publice qi/sau de utilizare partalatha infrastructurii fizice, pct. 14 din Reguiamentul ANRbAbTi aprobat
prin HG nr. 905 din 28.07.2008

CONSILIUL SATESC
DECIDE:

l. Se aprobi condiliile de acces pe proprietatea publici in vederea construirii (instal6rii), intrefinerii,
demontiirii, inlocuirii, transferului sau retehnologizdrii refelelor publice de comunicagii electronice
ori a elementelor de infrastrucfuri necesare susfinerii acestora conform anexei nr. I2. Se imputerniceqte Primarul s. R[u!el, Dl Tudor Istrati si semneze contractul de acces pe proprietatea
public[ sau privati in vederea construirii (instal6rii), intrdnerii, demontirii, inlocuirii, transferului
sau retehnologizirii refelelor publice de comunicafii electronice ori a elementelor de infrastructurl
necesare susfinerii acestora, in conformitate cu condiliile de acces pe proprietatea publicd aprobate
prin prezenta decizie.

3. Control asupra executiirii deciziei se pune in seama comisiei pentru finanfe gi buget gi comisiei
pentru agricultur5, protecfia socului qi amenajarea teritoriului

Pregedintele qedinfei ,/ Natalia Sicora

Viorica Tcaciuc



ANEXA nr.l
la decizia Consiliului sltesc Riu{el
nr. 02/10 din 18.05.2018

Condifiile de acces
pe proprietatea publici, aflati in administrarea Primlriie s. RIufeI, in vederea construirii

(instalirii)o intre{inerii, demontirii, inlocuiriio transferului sau retehnologiztrrii refelelor publice
de comunicafii electronice ori a elementelor de infrastructurl necesare susfinerii acestoire{ele

L Entitatea care exerciti dreptul de administrare, modalitatea in care aceasta poate fi
eontactati in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
1) Primiria s. Rlufel cu sediul s. Rdufel, raionul Fileqti.
2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.): 02595 4239.

If. Caracteristicile proprieti{ii publice, aflate in administrarea (gestiunea) care constituie
obiectul dreptului de acces:
1) Proprietatea publici care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat

la adresa: s. Riufel, rnul Fileqti.
2) Dreptul de acces pe proprietatea publici prevdztrtd,la alin. 1) pct. 2 este un drept dela

(folosinfa) care se exerciti in condiliile legii de cdtre furnizorii de reieie publice de comunicaf;i
electronice, (tn continuare denumili furnizorl, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse
proprietdtii.

3) Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publictr, aflatd in administrarea
(gestiunea) autoritifii publice, in condiliile Legii privind accesul pe proprietd{i gi utilizarea partajatd a
infrastructurii ttsociate retrelelor publice de comunicalii electroni"u nr. 28 din 10 martie ZO|O 1tn
continuare Legea nr. 28i2016), dacd sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele condilii:

a) exerciliul acestui drept nu contravine destinatiei proprietiitii publice sau interesului public
f4a de proprietatea public[;

b) lucririle de acces pe proprietatea publici se efectueazd in conformitate cu cerintele de
urbanism, de amenaj ate a teritoriului, privind calitatea in constructii sau cele privind pioteclia
mediului, a sanauilii, a ordinii publice, apbrarea gi securitatea nationali, prev[zute de reglementirile
din domeniile respective.

III. Tariful pentru dreptul de acces qi condifiile in care acesta se aplicl:

1) Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeazE sub forma unei pligi unice conform
Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietdlie publice gi/sau de
utilizare partaiatd a infrastructuriifizice,aprobat[ p''in Hotdrdrea Gtnernilui nr. t1i4 din 29.]2.2016
qi include costurile suportate de c[tre titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de
administrare, ludnd in considerare criteriile stabilite de metodologia menfionati.

2) Tariful maxim sub formd unic[ pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului in
cauzi constituie 200 lei per metru pdtrat Nivelul efectiv al tarifirlui de acces, precum qi rnodalitatea sa
de plati (anual, trirnestrial, Iunar, integral) se stabileqte prin negociere direct6 cu furnizorul de
comunicatii electronice in functie de elementele relelelor de comunicafii electronice gi de elementele
de infrastructur[ care fac obiectul lucrdrilor de acces, pe baze 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 Hot[rdrea Consiliului de
Adminishalie al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobareaContractului-tip de acces pe
proprietatea publicd sau privatd ?n vederea construirii (instatdrii), tntrelinerii, demontdrii,
inlocuirii, transferului sau retehnalogizdrii reyelelor publice de comunicalii electronice ori a
elementelor de infrastructurd necesare suslinerii acestora, nr. 13 din 07 iutie 2016.



4) La tariful previzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se
adaugi despigubiri pentru eventualele prejudicii directe qi certe caru:ate prin efectuarea lucrdrilor.

5) Tariful maxim prev6.zut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea urmitoarelor principii:
a) s5 fie justificat gi proporfional cu afectarea imobilului;
b) sd acopere doar prejudiciile directe gi certe cauzate prin efectuarea lucr[rilor, precum gi

prin existenta gi functionarea elementelor de infrastructurd ale retelelor publice de comunicalii
electronice care fac obiectul acestor lucriri;

c) sd aib[ in vedere, atunci cdnd este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin
instalarea retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructurl necesare
sustinerii acestora.

IV. Limitiri cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1) Lucrdrile neoesare pentru exercitarea drepfului de acces, inclusiv qi pentru exploatarea gi
intrelinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului
dreptului de administrare se realizeaz[ cu respectarea urmitoarelor conditii:

a) si nu deterioreze cdile de acces a imobilului gi nici a altor entitali situate in preajm6.
b) s6 nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau

titularului dreptului de administrare qi a altor entitdti din aceeagi zon6.
2) Furnizorii au obligatia de a readuce in starea inilial[ proprietatea afectati de realizarea

lucr[rilor de acces sau, prin acordul pirfilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea in
starea initiald a propriet5{ii afectate.

3) Furnizorii au obligalia s[ suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea,
modificarea, operarea, intrefinerea qi repararea relelelor publice de comunicafii electronice sau
elementelor de infrastructura necesare sus{inerii acestora.

4) Furnizorii au obligalia si reamplaseze elementele refelelor publice de comunicalii
electronice ori elementele de infrastructurl necesare suslinerii acestora pe cheltuiali proprie, la
solicitarea justificati a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.

5) Furnizorii garunteazd ci elementele de retea instalate pe aceastl proprietate nu au efecte
secundare/ nocive pentru persoanele aflate ?n perimetrul imobilului.

6) Furnizorii au obligafia de a lua toate m6surile necesare in scopul evitdrii
producerii de accidente care si pun[ in pericol viafa cetS]enilor, s5 producl pagube
materiale sau care si restriclioneze accesul in/pe imobilul \ncar;a:6.

7) Atunci cdnd lucrdrile de acces intervin asupra structurii de rezistenl5 a
constructiei sau imobilul/ construclia se incdrca cu o sarcind suplimentari semnificativd,
accesul va fi analizat rntmai dup5 expertizarea tehnicd aimobilului/constructiei.

8) Este interzis6 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 retelei existente.

9) Modalifiilile de amplasare a elementelor relelelor de comunicalii ori elementelor de
infrastructuri asociati vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea qi
instalarea relelelor de comunicatii.

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

1) in vederea exercitirii dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces insofit[
de toate documentele ce confirm6 indeplinirea condiliilor de acces, dupi cum urmeazd:

a) datele de identificare gi de contact ale furnizorului solicitant care intenlioneazi slrcalizeze
lucririle de acces pe propriet6{i qi sau de utilizare partajaEa infrastructurii fizice;



b) proprietatea, infrastructura fizicd sau zona in care se intenfioneazd sL se realizeze dreptul
de acces ori de utilizare partajatA a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situafie, alte
documente edifi catoare);

c) scopul solicitdrii dreptului de acces in zona respectivi;
d) lucririle ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
e) durata estimativd arealizdrii lucrdrilor, dar qi perioada in care intenlioneazd s[ beneficieze

de acces pe proprietatea public6.
2) Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina qi

soluliona in conformitate cu prevederile Legii nr" 28/2016 cererea de acces, documentele qi

informaliile prezentate in vederea respectdrii prezentelor condilii de acces gi va comunica solicitanfului
solu{ia motivatd, in termen de cel mult 10 de zile lucrItoare de la data prirnirii cererii de acces, insofitd
de documentele qi informafiile respective.

3) In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel mult
10 zile de la primirea cererii, termenul prev6zut la alin. 2) prelungindu-se in mod corespunzitor cu
intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea.

4) Acordarea dreptului de acces poate fi refinata doar in canni obiective si temeinic
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunic6 solicitantului in form[ scris6.

YI" Prevederi finaler

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

2) Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe o perioadi de 10 ani, cu
posibilitatea de prelungire prin acordul pir{ilor, exprimat in scris.

3) Contractul de acces inoeteaz[ prin acordul de voin]d al p[rfilor, prin disparilia imobilului,
la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii
contractuale/ legale.

4) Condiliile in care se realizeazi dreptul de acces a furnizorilor de retele publice de

comunicatii electronice pe proprietatea public5, in termen de 30 de zile de la data primei cereri privind
exercitarea dreptului de acces se public[ pe pagina web oficiald a titularului dreptului de proprietate

sau titularului dreptului de administrare.
5) Lucririle de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevdzute de Legea nr.

28i2Al6 gi ale prezentelor condilii.
6) Prezentele condilii de acces se vor modifica qi/sau completa in mod corespunzdtor in

funcfie de modificdrile/completdrile introduse inLegea nr. 28/2016.
7) Prezentele condilii se completeazd de drept cu dispoziliile legislatiei gi reglementErile in

viqoare emise in acest sens.


