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I JUDETUL SALAJ
I onogut, cEHU srLvANrEr
O CONSILIUL LOCAL

norAnABnn Nn. .l/d lz 7.03.2014
privind aprobarea condi{iilor in care se realizeazi accesul furnizorilor de re{ele de comunicafii

electronice pe proprietatea publici sau privati a oraqului Cehu Silvaniei, jud. Snlaj

Consiliul Local al oraqului Cehu Silvaniei intrunit in gedinla ordinard a2i27.03.2014 ,inexercitarea atributiilor legale;
Avdnd ?n vedere:

- expunerea de motive a primarului nr. 3141 din 20.03.2014;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.3l42 din 20.03.2014, precum qi avizul favoiabil al
Comisiei de Specialitate aConsiliului Local;
- in conformitate cu prevederile art.3, alin.l, art.6, alin.(l), art.l3, alin.l ale Legii nr. 154/2012
privind " Regimul infrastructurii refelelor de comunicafii electroaice ";
- prevederile art.36, alin.2,lit. ,,c", alin.S, lit. ,,a" din Legea nr.2l5/ 2001 privind administrafia
publicd locald republicatE

In temeiul art.45 si art. 115 din Legea nr.215/2001 privind administralia publicd local6
republicatl ;

HOTARAgTE:

Art.l. Se aprobS Regulamentul privind condiliile in care se realizeazd accesul furnizorilor de
refele de comunicafii electronice pe proprietatea publica sau privata a oragului Cehu Silvaniei,
prezentat in anexa ff. I , parte integrantd din prezenta.

fut. 2. Cu punerea in aplicare gi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se
imputernicegte domnul Varga Andrei, primarul oragului.

Art.3 Prezenta hotdr6re se comunici la :

- Institufia Prefectului Judefului Sdlaj;
- D-1. Varga Andrei, primarul oragului;
- Autoritatea Nalionala pentru Administrare gi Reglementare in Comunicafii - ANCOM;
- Compartimentul urbanism gi amenajarea teritoriului al oraqului Cehu Silvaniei;
- Serviciul de impozite gi taxe al oragului Cehu Silvaniei
- Dosar gedin[[;
- Dosar hotir6ri;
- Se face publici.

PRE$EDINTELE $EDINTEI,
ANTI$AN CIPRIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETA,R.
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Nr. Consilieri in funclie
Nr.Consilieri prezen{i:
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Anexa NR,1 la Hotdrdrea Consiliului Local ,r. / Ldi, "2-/, /4

REGULAMENT

Privind condiliile in care se acordd dreptul de acces pentru fumizorii de relele de comunicalii
electronice, pe domeniul public/ privat al oragului Cehu Silvaniei, jud. Sdlaj

1. Entitatea care exercitd dreptul de administrare: Oragul Cehu Silvaniei
Adresa Primbria oragului Cehu Silvaniei, p-!a. Tpandafirilor, nr.35, judetul Sdlaj

2. Caracteristici ale imobilelor pentru care se exerciti dreptul de acces qi zonele in care se poate
realiza dreptul de acces:
Clddiri din domeniul public gi privat al oragului Cehu Silvaniei.
Teren domeniu public qi privat al oraqului Cehu Silvaniei.
Zonade siguranfd a drumurilor gi strdzilor de pe raza oragului Cehu Silvaniei.

3. Limitari cu privire la exercitarea dreptului de acces
o Exerciliul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public cdruia ii sunt

destinate imobilele in cauz6:
o Efectuarea lucrdrilor in cauzd nu este de naturd sd contravind cerinfelor specifice de

urbanism, de amenajarea teritoriului sau privind calitatea in construclii ori celor
privind protecfia mediului, a sdndtAfi, apardrii publice qi siguranlei nalionale, pe care
trebuie sS le respecte activitdfile ce se desfrgoard pe, deasupr4 in sau sub imobilelei
zonele incatz6:

o Metodele de executare a lucrdrilor de acces sd fie in confonnitate cu prevederile
legale in materie de autorizare a lucrdrilor de construcfii, cu procedurile specifice
privind executarea lucr6rilor de telecomunicalii gi cu normele de protecfie qi securitate
in muncS;

o Dupd frnalizarea lucrdrilor de acces, dacd este cazul, refacerea imobilelor/ zonelor
afectate revine in sarcina beneficiarului dreptului de acces;

o Este interzisl afectarea in vreun fel a faladelor clddirilor sau a parJii carosabile a
drumurilor qi strdzilor de pe raza oragului Cehu Silvaniei;

e In situalia in care din misuratorile efectuate de cdtre autoritdli abilitate rezultd cd
aparatura amplasatd afecteazd sdn6tatea persoanelor care iqi desfrqoard activitatea in
imobilul sau a locuitorilor din zond, in termen de 30 de zile de la aducerea la
cuno$tinp, furnizorul de refele de comunicalii electronice va indepdrta aparatura
respectivd, pe cheltuiala proprie.

o Nota: noliunea de aparaturd cuprinde orice aparate, instrumente, cabluri, etc. instalate
de cdtre furnizor, necesare activitdlii de furnizare de relele de coniunica{ii electronice.

4. Procedura ce trebuie indeplinitd de solicitantul dreptului de acces :
Solicitantul dreptului de acces va transmite titularului dreptului de adminisffare urmdtoarele
documente:

a)Cerere privind dreptul de acces in c4re sd fie menlionate
r Datele de identificare gi de contact ale furnizorului de relele d6 comunica{ii electronice;
o Datele persoanei imputernicite pentru efectuarea lucrdrilor, acolo unde este cazul;
. Descrierea succintd a lucrdrilor pe 6are inten{ioneazi si le efectueze, inclusiv imobilele/

zoneleltipurile de infrastructurd ale domeniului public/ privat pe care intenfioneazd s6-gi



exercite dreptul de acces (piese scrise, piese desenate), data inceperii qi durata estimativd
a lucrlrilor;

b) Copie a certificatului de inregistrare la Registrul Comer,tului.
c) Dovada caHtafi de furnizor de relele de comunicafii electronice.
d) Imputernicirea acordatd persoanei care efectueazd lucrdrile, acolo unde este cazll.
e) Copii ale doeumentelor care inso{esc aparatura care se va instala din care si rezulte cd
acestea indeplinesc condifiile de conformitate.
f1 Declaralia prin care fumizorul iqi insugeqte in totalitate prevederile impuse prin prezentele
condilii.
g) Certificatul de urbanism.

Titularul dreptului de administrare, va analiza indeplinirea condiliilor de acces gi va comunica
solicitantului solulia motivatf,, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii gi a
documentelor care atest6 indeplinirea condiliilor de acces. Dupd acest termen cererea va fi
consideratd aprobatd tacit.

Acordarea dreptului de acces poate fi refuzatd doar in cazuri obiective qi temeinic justificate.
Motivele care au determinat respingerea cererii se comrfnic[ solicitantului.

Refuzul acorddrii dreptului de acces poate fi atacat de citre solicitant direct la instanta
competent5.

5. Tariful maxim pentru exercitatea dreptului de acces pe proprietatea publicd sau privatd a
oraqului Cehu Silvaniei este de:
- 0,50 lei/ml/an pentru refele aeriene;
- 0,50 lei/ml/an pentru refele subterane;
- 10lei/ mp/an pentru antene montate pe cl[diri.
Tarifele au fost stabilite cu respectarea urmatoarelor principii:

a) Proporfionalitate cu afectarea imobilului respectiv - trotuare, strdzi, terenurile, clddirile din
proprietatea publicd/ privatd a oragului.

b) Acoperirea doar a prejudiciilor directe qi certe cavzate prin efectuarea lucrdrilor precum'qi
existen{a qi func{ionarea elementelor de infrastructurd ale re}elelor de comunicafii electronice
care fac obiectul acestor lucriri.

c) Si aibd in vedere atunci, cAnd este cazul, de plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin
instalarea refelelor de comunicafii electronice sau a elementelor de infrastructurd necesare
sus{inerii acestora.

6.Titularii dreptului instituit igi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea publicd sau privatd
numai dupd incheierea unui contract, in formd autenticd, cu titularul dreptului de administrare -
Oraqul Cehu Silvaniei reprezentat prin Primar.

Contractul se incheie in termen de 2 luni de la data primirii solicitdrii de incheiere a
contractului de acces pe proprietatea privatd sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe
proprietatea pub1ic6.

7. Titularul dreptului de administrare , in cazul in care doregte si modifice condiliile stabilite, are
obligafia de a publica proiectul de modificare sau completare cu 30 de zile inaintea datei
aprobdrii, pe pagina proprie de intemet sau prin afiqare in locuri vizibile, la sediul titularului.
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