Condiliile de acces
pe proprietatea

publici-Primaria Parcani r-ul $oldineqti

Entitatea care exerciti dreptul de adrninistrare, modalitatea in care
aceasta poate fi contactati in vederea depunerii cererilor de acces pe
proprietate:
1) Primiria Parcani r-ul $olddnegti cu sediul in satul Parcani r-ul $oldinegti.

I.

2)

Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.):
satul Parcani r-ul $olddneqti, primiria, tel:027262236.

II. Caracteristicile proprietijii

publice, aflate in administrarea (gestiunea)
care constituie obiectul dreptului de acces:
1) Proprietatea publica care constituie obiectul dreptului de acces este- terenul
cu suprafa{a de 12m' , parte a imobilului situat la adresa: satul Parcani r-ul $olddnegti
pe care este amplasatd Centrala Telefonic6 Automate din s. Parcani (SD- CTA-62
Parcani).

2)

Dreptul de acces pe proprietatea publicd prevdzutn Ia alin. 1) pct. 2 este un
drept de uz (folosinl6) care se exerciti in condiJiile legii de cdtre fumizorii de relele
publice de comunicalii electronice, (in continuare denumili Jurnizori), cu respectarea
principiului minimei atingeri aduse proprietilii.
Fumizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publici, aflati
in administrarea (gestiunea) autoritdlii publice, in condiliile Legii privind accesul pe
proprietdli Ei utilizarea partqjatd a infra.structurii asociate relelelor publice de
comunicalii electronice nr. 28 din l0 martie 2016 (in continuare Legea nr. 28/2016),
dacd sru.rt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele condifii:
exerciliul acestui drept nu contravine destina{iei Foprietelii publice sau
interesului public fa!6 de proprietatea publicd;
lucrdrile de acces pe proprietatea publicd se efectueazi in conformitate cu
cerinlele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea in construclii sau
cele privind proteclia mediului, a sdnitd{ii, a ordinii publice, apirarea qi securitatea
naJionalS, prevdzute de reglementdrile din domeniile respective.
III. Tariful pentru dreptul de acces gi condi{iile in care acesta se aplici:

3)

a)
b)

1)

Tariful maxim pentn-r dreptul de acces se calculeazd sub forma unei pleli
unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe
proprietdlile publice qi/sau de utilizare partctjatd a infrastructurii jizice, aprobatd prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 gi include costurile suportate de cetre
titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, lu6nd in
considerare criteriile stabilite de metodologia menlionati.
Tariful pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului in cauzd
constituie 0 (zero) lei.
Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul
incheiat in forma autenticA va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotdrdrea

2)
3)

Consiliului de Administralie al ANRCETI privind aprobarea Contractului-tip de
acces pe proprietatea publicd sau priyqtd in yederea construirii (instaldrir,
intrelineri| demontdrii, inlocuirii, transJbrului seu retehnologizdrii relelelor publice
de comunicalii electronice ori a elementelor de infrastructurd necesare suslinerii
acestora,nr. 13 din 07 iulie 2016.
IV. Limitiri cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1)

Lucrlrile necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv qi pentru
exploatarea gi intrelinerea echiparnentelor instalate pe proprietatea titulan- ui
dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare se rcalizeazA cD
respectaxea urmdtoarelor conditii:
sd nu deterioreze cdile de acces a
preaJma.

a)

b)

sA

imobilului gi nici a altor entiteli situate in

nu se pefiurbeze regimul de activitate al titularului dreptului

de
proprietate sau titularului dreptului de administrare qi a altor entitd.li din aceea$i zone.
Furnizorii au obligaJia de a readuce in starea iniliald proprietatea afectate
de realizarea lucrdrilor de acces sau, prin acordul pe4ilor, de a compensa cheltuielile
determinate de readucerea in starea iniliale a propriedlii afectate.

2)

3)

Fumizorii au obligalia se suporte in intregime cheltuielile cu privire la
modificarea, operarea, intretinerea gi repararea rele1e1or publice de comunicalii
electronice sau elementelor de infrastluctura necesare suslinerii acestora.
Fumizorii au obligalia sd reamplaseze elementele relelelor publice de
comunicalii electronice ori elementele de infrastructure necesare sus.tinerii acestora
pe cheltuiali. proprie, la solicitarea justificatd a titulaxului dreptului de proprietate sau
titulamlui dreptului de administrare.
Fumizorii garanteazd ci elementele de relea instalate pe aceaste proprietate
nu au efecte secundare/ nocive pentru persoanele aflate in perimetrul imobilului.

4)

5)

6)

Fumizorii au obligalia de a lua toate masurile necesare in scopul
evitdrii producerii de accidente care sa punA in pericol viata cetdfenilor, sd
producd pagube materiale sau care s6 restrictioneze accesul in/pe imobilul in
cauzA.

7) Atunci cdnd lucrdrile de acces intervin

asupra structurii de
rezistenjd a construcliei sau imobilul/ constructia se incdrca cu o sarcini
suplimentard semnificativd, accesul va fi, analizat numai dupi experttzarea
rehnic?r a imobilu lui/ conslructiei.
8) Este interzisd amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe fafada,
acoperisul qi pere{ii exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus
al relelelor de comunicatii sau a diverselor echipamente care nu contribuie
electiv la funclionarea retelei existente.

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

de

1)

In vederea exercitdrii dreptului de

acces, solicitantul va depune
insofta de un set de documente si informalii, dupi cum urmeaz5.:

o cerere

a)

datele de identificare qi de contact ale fumizorului solicitant care
intenlioneazd si re alizeze lLrcrdrrle de acces pe proprietatea public6;
b) scopul solicitdrii dreptului de acces in zona respectivd;
c) zona in care se intenlioneaze sE se realizeze dreptul de acces (se ta
prezenta planul de situalie, alte documente edificatoare);
d) lucririle ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
e) duata estimativd a realizdtii lucrlrilor, dar qi perioada in care intenlioneazi
si benehcieze 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,
documentele gi informaliile prezentate in vederea respectdrii prezentelor condilii de
acces qi va comunica soliciiantului solulia motivatd, in termen de cel mult 10 de zile
lucrdtoare de la data primirii cererii de acces, tnsolitd de documentele qi informatiile
respective.

3) In cazul transmiterii unei cereri incomplete,

se va solicita completarea
acesteia ?n cel mult 10 zile de la primirea cererii, temenul previzut la alin. 2)
prelungindu-se in mod corespunzdtor cu intervalul de timp in care solicitantul va
nnmnla+o aa"-.-.

4)

Acordarea dreptului de acces poate ft refuzala doar in cazuri obiective si
temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunica
solicitantului in formE scris6.

VI. Prevederi finale:

1)

Exercitarea dreptului de acces al fumizorului se va face doar dupi.
incheierea unui contract de acces.
2) Contractul de acces inceteazd prin acordul de voinld al pdr'(ilor, prin
disparitia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urnare a rezilierii pentru
neexecutarea obligaliilor sau in alte condi{ii contractuale legale.

