Agenției Naționale pentru Reglementare
în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

Primăria comunei larga, raionul Briceni Vă expediază conform prevederilor art. 8
alin. (1) al legii nr. 28 din 10.03.2016, condițiile de acces pe proprietatea publică.
Condiții de acces pe proprietatea publică –Primăria comunei Larga,r-nul
Briceni











Primăria Larga r-nul Briceni a acordat cu titlu gratuit dreptul de acces asupra terenului cu
suprafața de 52,8 m2 în vederea funcționării,întreținerii,deservirii,inlocuirii,transferului
sau retehnologizării rețelei publice de comunicații electronice:
- Centrala Telefonică Automată din s. Larga(SD_CTA-51 Larga)
Dreptul de acces-dreptul de uz (folosință) se exercită în condițiile legii nr. 28 din
10.03.2016,cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății.
Accesul se acordă începînd cu data de 01.01.2017,și se extinde pe toată durata de
funcționare a rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură
prevăzute la art. 3.1.
Dreptul de acces,include posibilitatea de a avea liber acces și la facilitatea
imobilului,inclusiv orice drepturi accesorii,precum dreptul de servitute/de trecere și/sau
dreptul de instalare a liniei subterane și/sau aeriene de alimentare cu energie
electrică,precum și dreptul de a obține toate avizele și autorizațiile necesare,în vederea
întreținerii,demontării,înlocuirii,transferului sau retehnologizării rețelelor publice de
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.
În vederea funcționării,întreținerii,deservirii,înlocuirii,transferului sau retehnologizării
rețelelor publice de comunicații electronice FURNIZORUL va efectua următoarele
lucrări:
a) Conform planificării FURNIZORULUI,lucrările de instalare,înlocuire transfer sau
retehnologizare a rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora;
b) Periodic,lucrări de întreținere și reparații a elementelor de rețele publice de
comunicații electronice;
c) În caz de necesitate,lucrări de intervenții sau de reparații cu caracter de urgență.
Pentru obținerea și exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică și/sau de
utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate publică,conform art. 10 al
Legii nr. 28 din 10.03.2016,solicitantul va transmite la Primăria Larga r-nul Briceni o
cerere de acces,însoțită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de
acces.
Cererea de acces se va transmite prin:
a) Depunerea acesteia de către reprezentantul împuternicit al solicitantului sub
semnătură;
b) Scrisoare recomandată cu aviz de primire.

Data transmiterii cererii este considerată data aplicării semnăturii de către persoana
responsabilă a titularului dreptului de proprietare sau al dreptului de administrare,sau
a concesionarului,sau a locatarului ori a titularului unui alt drept de folosință,prin care
se confirmă depunerea cererii,sau data primirii scrisorii recomandate,înscrisă în
avizul de primire.

Cererea de acces va conține următoarele informații:
a) Datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații
electronice care intenționează să realizeze lucrări de acces pe proprietăți și/sau de
utilizare partajată a infrastructurii fizice;
b) Proprietatea,infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze
dreptul de acces ori de utilizare partajată;
c) Scopul solicitării dreptului de acces sau de utilizare partajată a proprietății sau
infrastructurii fizice respective;
d) Lucrările ce urmează a fi efectuate;
e) Durata estimativă a lucrărilor.
Primăria Larga va prelua cererea spre soluționare și va analiza îndeplinirea condițiilor
de acces prevăzute la art. 7 al Legii nr. 28 din 10.03.2016 și va comunica
solicitantului soluția motivată în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii
cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces pe proprietate
sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.
Pentru detalii apelați: 024751336-Radu URECHEAN, primar de Larga,024751278Ghenadie ZELIZNÎI, secretar CCL Larga.

Cu respect,

Primar de Larga

Radu URECHEAN

