
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces al fumizorilor de

retele publice de comunicatii electronice
pe proprietatea publica si privata a comunei Stefan cel Mare, jud. Neamt

Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neam{,;
Avand in vedere:

- Nota de fundamentare nr.335312013 intocmita de Primarul comunei Stefan cel Mare, Sorin Ouatu
prin care se propune aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al fumizorilor de retele
publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Stefan cel Mare;
- Raportul de specialitate nr. 335312013 intocmit de secretarul comunei Stefan cel Mare;
- Adresa nr.220312013 inaintata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii;
- Prevederile art.6 alin. (3), (5) si art.13 din Legea nr.l54/2012 privind regimul infrastructurii
retelelor de comunicatii electronice si art.51 alin. (2) din OG nr.4311997, republicata, privind
regimul drumurilor;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Stefan cel Mare;

In temeiul prevederilor , afi.36, il.2,Iit.c, art.45, art. 115 a1.1, lit.b din Legea m.215/2001 -

Legea administraliei publice locale, republicata cu modificlrile si ompletdrile ulterioare,

HOTAnA$TE:

Art.l -Se aproba Regulamentul privind condiliile in care se realizeaza dreptul de acces pe

propdetatea publica sau privata a comunei Stefan cel Mare, pentru fumizorii de retele publice de

comunicatii electronice, anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul

comunei Stefan cel Mare.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la cunostinta publica si comunicata de secretarul comunei

persoanelor si institutiilor interesate.

Presedinte de sedinta,
Juncu Gheorghe

Contrasemneaza,

('-. --!--"," ?'"*'' io.-;-t ..iJj



Anexa i hHCL30/2413

REGULAMENT
pririrtd co diliile ifi care se realizeazd dreptul de acces pe proprietatea publica sau privata a comunei

Stefan cel Mare, pentru furnizorii de retele publice de comunicatii electronice

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind "Regimul
infrastructudi retelor de comuoicalii electronice" cat si prevededle H.G. m. 52511996 pentru

"Aprobarea Regulamentului General de Urbanism " prccizam urmdtoarele:
Furnizorii de relele de comunicalii electonice autorizali in conditiile legislaliei comunicatiilor

electodce au dreptul de acces pe proprietatea publica./privata a comunei Stefan cel Mare cu
respectarea urmatoarelor condilii:

CAPITOLUL L- Dreptul de acces pe proprietiti
Art.l

(l) Fumizo i de rclele publice de comunicalii electonice, autorizali in condiliile legislaliei din
domeniul comunicaliilor electronice, au dreptul de acces pe prop etatea publica sau privata a comunei

Stefan cel Mare in condiliile prezentr:lui Regulament si numai in urma incheierii unui contract in foma
autentica.

Art.2
Fumizorii de relele de comunicalii electronice beneficiazi de dreptul de acces pe Foprietari, pe

deasupra, in sau sub imobilele proprietate publici a comunei, inclusiv pe drumuri, poduri, stdlpi, paduri

$i terenud agricole, in condiliile prezentului regulament, daci sunt indeplinite in mod cumulativ
umitoarele condifii:
a)exerciliul acestui &ept nu contavine uzului sau interesului public cdruia ii sunt destinate imobilele in
canza,
b) efectuarea luclarilor in cauzA I1Ll este de nattrd sA contravi[A cerinlelor specifice de urbanism, de

amenajde a tedtoriului sau privind calitatea in consfuctii ori celor privind proteclia mediului, a

sandtdfii, aptuirii, ordinii publice 9i siguranlei nalionale, pe care trebuie sd le respecte activitifle ce se

desfi$oari pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauzi.
Art. 3

(1) Fumizorii de relele publice de comunica{ii electronice beneficiazd de dreptul de acces pe

prcprietaF pe, deasupra, in sau sub imobilele prop etate pdvati a comunei, dacd sunt indeplinite
cumulativ umetoarele condilii:
a) &eptul de folosinld asupra imobilelor in cauze nu ar fi afectat sau ar fi afectat intr-o masula

nesemnihcativd prin efectuarea acestor lucriri.
b) dacl un alt fumizor de retele de comunicalii electonice, autorizat in condigiile legislaliei din
domeniul comunicaliilor electronice, a efectuat deja lucfi.ri deacces pe proprietali pe, deasupra, in sau

sub imobilele in cauzi, dreptul de folosinld asupra imobilelor nu ar fi afectat in mod permanent de o

restr.ingere suplimentard prin efectuarea unor noi asemenea lucriri;
c) efectuarea lucrtuilor de acces pe prcprietdli nu este de natud sd contavini ce nlelor specifice de

urbanism, de amenajare a tedto ului sau privind calitatea in constuclii od celor privind proteclia
mediului, a sdndtefii sau a ordinii publice, pe care tebuie si le respecte activitelile ce se desiigoari pe,

deasr-rpm, in sau sub imobilele in cauzd;
d) sa existe acordul titularului dreptului de propdetate privad asupE imobilului afectat, de a incheia un

co[tract p n caxe sd se stabileascd condiliile de exercitare a drcptului de acces pe proprietatea sa

p vat6 sau, in cazul refuzului, sA existe o Hotarare Judecatoreasce irevocabild, care sd lind loc de

contract inte pa4i.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicd $i in cazul dreptului de acces in spa,tiile aflate in proprietate

indivize din clddirile cu mai multe locuinfe, inclusiv in ieea ce priveste fixarea relelelor de comunicalii
electonice sau a unor elemente de infrastructurd necesare suslinerii acestom pe zidurile ori terasele

acesror cladiri.



Art.4
(1) Autoritatea de administmlie publica locala care exercitd dreptul de administrare asupra

imobilelor prop etate publicd a comunei va publica, pe pagina proprie de intemet, 5i prin afigarea in
locuri vizibile. Ia sediul Primdriei, in termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri in vederea

exercidrii dreptului de acces Ia un anumit imobil prop etate publici, condifile in care se realizeazi
dreptul de acces la acest imobil gi documentele pe care solicitantul urmeazi si le prezinte.

(2) Publicatia previzutd la alin. (1) va cuprinde cel pufin:
a) Locul de primirc a cererilor : ,,Consiliul Local al comunei Stefan cel Marc-administator al

prcpdetatii publice si./sau private a comunei Stefan cel Mare, primefte la registatua unitatii sau fax:
0233/292001, cererile de acces pentu proprietatea publica sau privata a comunei p vind amplasarea de

catre fumizo a rclelelor de comunicalii electronice;

b) Imobilele unde pot /i amplasate retelele de comunicatii electronice', pe st6lpii de iluminat public

situali pe str[zile comunei Stefan cel Mare sau alte imobile carc suporta instalarea de retele de

comunicatii:
(3) Tadfele pentu exercita.rea &eptului de acces pe propdetatea publica sau pdvata a comunei,

care sunt: -5 lei /stalp/luna
-3 lei/mp/luna pentu terenuri sau cladiri.

(5) Procedua detaliati ce hebuie indeplinita de solicitanlii dreptului de acces, pe proprietatea

publica sau privata a comunei, inclusiv orice condilii legate de documentele ce trebuie prezentate de

acesta, dupa cum tumeaza:
a) sa prezinte documente de identifrcare, societate (agent economic), copie CUI si cefiificat de

inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Come4ului:
b) sa prezinte actul de identitate al administratomlui sau imputemicitului legal (copie);

c) sa prezinte imputemicire ca reprezinta societatea (in original).
(6) Autoritatea publica locala-Consiliul Local al comunei, prin aparatul propdu de specialitate al

primarului, nu poate stabili impozite, taxe, ta fe sau alte sume suplimentare fa!6 de sumele ce rezulta
dil1 contractele incheiate in conditiile prezentului regulament de cAtre p64i, pentu ocuparea Si folosinta
imobilelor propietate publicd / privata a ola$ului de cetre fumizo i de relele de comunicatii
electonice.

(7) Condiliile stabilite in vederea exercittuii dreptului de acces pot vit prezentului regulament

respecta pdncipiu tansparenfei ti obiectivitatii gi vor fi nediscriminatodi fa16 de toli fumizo i de relele

de comunicalii electronice.
(8) Fumizorii de relele de comunicalii elecfonice care instaleazd rc1ele pe st61pi, piloni sau pe

alte elemente de infrastructuri aflate pe proprietate publicd./privata, inclusiv pe drumuri, in condiliile
prezentului Regulament datoreaza tarife doar administatorului care deline ori controleazd elementele

de infrastucturi apa4inand comunei Stefan cel Mare.
Art. 5

(l) O copie a publicaliei cuprinzdnd condiliile de acces stabilite in conformitate cu prevederile

prezentului regulament, precum $i a oricdror modificlri sau completAri ale acestor condilii va fi
transmisa Autoritdlii Nalionale pentu Administrare $i Reglementare in Comunicalii, denumita in
continuare ANCOM, de c6tre Primaria comunei Stefan cel Mare.

Art. 6
(1) In vederea exercitdxii dreptului de acces pe proprietatea publicrprivata, solicitantul va

t mite o cerere ]a titularul dreptului de administraie- Consiliul Local al comulei Stefan cel Mare,

asupra imobilului respectiv, insofitd de toate documentele solicitate. Consiliul Local prin aparatul de

specialitate al Primarului va reline cererea spre solulionare.
(2) Cererca de acces va conline informalii cu privire la:

a) datele de identificare $i de contact ale furnizorului de reqele de comunicalii electronice care

intenlioneaza si realizeze lucrdrile de acces pe prop etatea publicrprivata a comunei (t'ezi documente

pte|dzute la afi-4, alin.5);
b) zona in care se intenlioneaza sA se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/p vata a

ora$ului /er. Plan de situalie si/sau Tabel a exa cu situalia imobilelor )
c) lucririle ce urmeazdali efeclnate (Memoriu de prezentare)

d) scopul solicitdrii dreptului de acces in zona respectivd (sctis in Memoriu de preze tarc si adresa de

solicitare d accesliui pe proplietatea Public.t);



(5) Atunci cand sunt indeplinite coDdiliile prevdzute la a1t. 3 alin. (1), titularul dreptului de
prop etate sau de administrare nu se poate opune exercitfuii dreptului de acces decAt din motive
temeinic j ustificate, chiar daca exista convenlie contrare.

(6) In cazul imobilelor proprietate privati a comunei Stefan cel Mare, date in concesilrne ori
inchiriate, dispoziliile prezentului anicol se aplicd titularilor dreptului de concesiLme sau de inchiriere
numai atunci cand responsabilitatea acorddrii dreptului de acces revine acestora, confom actelor pdn
care li s-a acordat dreptul de concesitme ori de inchiriere, dupi caz.

Art. 9
(1) Titularii dreptului instituit in condiliile art. 1 sau 2, i$i pot exercita dreptul de acces pe

propdetatea p vata sau publica a comunei numai dupi incheierea unui contract, cu titularul dreptului
de admi stare - Consiliul Local al comunei Stelan cel Mare, reprezentat prin P mar, prin care se

stabilesc condiliile de exercitare a acestui drept, iar in cazul prev6zut la afi. 3 alin. (2), cu
proprietarul/asocia{ia de proprietari.

(2) in tennen de 15 zile de Ia data incheie i contractului, in vederea exercitdrii dreptului de acces pe
proprietatea publicd, titularul &eptului de administare- Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare
prin aparatul de specialitate al primarului, dupd caz, are obligalia de a publica acest contract pe pagina

sa de intemet.
(3) Fumizodi de refele de comruricalii electonice care exerciti dreptul de acces pe proprietatea

publicd au obligalia de a transmite o copie de pe aceste contacte ANCOM, caie are obligalia de a o
pune la dispozilia oricarei persoane interesate.

(4) Contractul incheiat in cordiliile prezentului Regulament trebuie sd prevada cel putin:
a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce umeazd a fi utilizate gi condiliile efective,
inclusiv temenul, in care titularul &eptului de acces poate realiza lucriri de instalare, intrelinere,
inlocuire sau mutare a retelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructuri, inclusiv
lucrari de reparalii cu caracter de urgenia:
b) condiliile in carc delinatorul imobilului poate efectua lucre ce ar afecta accesul la relelele de

comunicalii electronice ori la elementele de inirastructura necesare sustinerii acestora sau buna lor
intrelinere od care ar necesita mutarca lor;
c) modalititile $i temenele de informare intre perli cu privire la realizarea unor lucrari pe imobilul
proprietate publica sau pdvatd pe caxe se exerciti dreptul de acces;

d) prelul sau tariful datorat pentu exercitarea dreptului de acces, reprezentand contavaloarea folosinlei
$i despdgubirca pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea luclerilor.

(5) Contractul incheiat in condiliile prezentului Regulament, inscris iI1 cafiea funciari a

imobilului pe care se exercite dreptul de acces, este opozabil oricirui titular al unui drept real asupra
imobilului respectiv, derinitorului cu orice alt titlu, precum $i dobanditorilor imobilului.

(6) Clauzele incluse in contracte ce intezic utilizarea partajata a infrastructurii sau prevdd

drepturi exclusive ori speciale cu privire Ia instalarea sau fumizarea de relele de comunica,tii electronice
pe un imobil Eoprietate publici ori proprietate p vata a comtmei sunt nule de drcpt.

(7) Contractul de acces pe propdetatea p vatA a comunei in vederea instalerii, intreline i,
inlocuirii sau muterii relelelor publice de comunicalii electonice ori a elementelor de infrastuctud
necesare suslinerii acestoE este anexa la Regulament si face pade din acesta .

Art. 10
(l) II1 situalia in care contractul prevazut in anexa la prezentul Regulament nu se poate incheia

in temen de doue luni de la data primirii solicittuii de incheiere a contractului de acces pe proprietatea
privatS/publica a comunei sau a cere i de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publicd od in
cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevededlor a11. 6, oricare dinte pe4i se poate

adresa instantei competente.
(2) in cazul in care cerelea este gAsitd intemeiate, instan.ta poate pronunfa o hofirare care line

loc de contract intre pd4i.
(3) Fumizorii de relele de comunicalii electronice care exercita dreptul de acces pe propdetatea

publicd au obligafia de a transmite o copie de pe aceasta hotarare ANCOM, cu obligalia acesteia de a o

pur,e la dispoziqia oricarei persoane interesat

Art. I t



(1) Persoanele imputemicite de fumizorii de relele de comunica,tii electronice sd efectueze
lucfiri de acces pe propriefili sau sa deslEfoare activita! de studiu ori de prciectare in vederea
efectuarii acestor lucreri alr dreptul de acces numai in mdsura in care este necesar pentu indeplinirea
atribufiilor de serviciu, pe baza unei imputernici sc se din partea fumizorilor in cauzi, cu acordul
titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare.

(2) Exercitarea dreptului prev6zut la alin. (1) se poate realiza numai dupe transmiterea unei
notificfui cu cel pulin doud zile lucrdtoare in avans, titularului dreptului de administrare, asupra
imobilului respectiv- Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, cu exceplia cazului in care este

necesari efectuarea unor lucrtui de reparalii cu caracter de urgentd.
(3) Titularul dreptului de folosinln ii titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al

comunei Stefan cel Mare, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevazute la alin. (l) in cazul in
care acesta se realizeaza in condifiile stabilite pdnfun contact sau prin Hotlrarea Judecetoreasca.

(4) In lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin Hoti.rare JudecetoreascS. In caz de urgenfA,
instanla poate dispune accesul pe cale de ordonanle pre$edinfiald.

(5) In cazul in care se implrne efectuarea unor lucdri de intelinerc sau de reparalii cu caracter
de ugenta pentru prevenirea sau inldturarea consecinlelor generate de producerea unei calamitali
naturale o a unei situatii deosebit de grave sau a unor lucfixi de intrelinere ori de reparalii impuse de

asigurarea continuitAlii fumizerii relelelor qi serviciilor de comunicatii electronice, persoanele

imputemicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificeri comtmicate
titulaxului dreptului de folosinfa Primiriei comunei Stefan cel MaJe sau, in lipsa acestuia, titularului
&eptului de administrare Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, asupra imobilului respectiv.
Modalitilile de transmitere a notificarii sunt stabilite pdn contract sau prin Hotdrarea Judecatorcasca.

Art,12
(1) Dreptul instituit in condiliile prezentului regulament nu afecteaza existenta dreptului de

proprietate sau a altor dreptu reale asupra imobilului respectiv ori asupra infiastructurii utilizate
partajat sau asupra relelelor de comunicaqii elechonice o a elementelor de inftasfuctura necesare
susline i acestora.

(2) Exercitarea &eptului instituit in condiliile art. prezentullri regulament nu va cauza

schimbarea destinatiei imobilului respectiv qi va afecta cat mai pulin utilizarea acestuia de c6tre
titularul dreptului de folosinta.

(3) Fumizorul de relele de comunicalii electonice are obliga,tia de a readuce in starea iniliale
prop etatea afectate de realizarea lucrdrilor de acces pe ploprietdli sau, prin acordul pe4ilor, poate

compensa titularului dreptului de de administrare- Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare,
cheltuielile determinate de aducerea in starea ini.tial5 a prop etafi afectate.
Art. 13

l) Titularul &eptului instituit in condifiile prezentului regulament poate solicita titulalului
dreptului de administare Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, in situalia in care nu existd o
solurie altemativa, tdierea, cu respectarea prevederilor Iegale din domeniul protecliei mediului, a
arborilor sau arbu$tilor, precum gi a ramurilor ori rdddcinilor care ingreuneaza sau ar ingteuna
efectuarea lucrarilor de acces pe proprieteli. Aceste operaliuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului
gi cu acordarea unei despdgubiri.

2) Dac5, in termen de 45 de zile de la primirea soliciterii, titularul drcptului de administrare
Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, nu efectueaza operaliunile prevazute la alin. (1), fuirizorul
de relele de comunicafii electronice poate realiza aceste operaliuni, dupd transmiterea unei notificiri cu
cel pulin doud zile lucratoare in avans.

3) Operaliunile prevazute la alin. (l) se vor realiza intr-o maniera care si afecteze cet mai pu,tin

aspectul exterior al prop etdlii $i mediul inconjurdtor.

Art. 15
(1) Titularul dreptului instituit in condifile prezentului regulament are obligafia se reaqeze

elementele relelelor de comunica,tii electronice ori elementele de infrastructuri necesare suslinedi
acestora, in cadrul aceleiali proprietali, pe cheltuiala prop e, cand aceasta rca$ezare este necesara

pentru constiuclia de cl5diri sau pentru efectuarea de lucrdri de catre titularul dreptului de administrare
Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare sau de folosintd Primaria comunei Stefan cel Mare, dupd



caz, iI1 condiliile convenite p n contactul incheiat potrivit prevederilor an. 11 sau p n Hotirarea
Judecatoreascd.
2) Cand rea$ezarea elementelor retelelor de comunica.tii electronice sau a elementelor de infrastructula
necesare susline i acestora este necesarA pentm efectuarea unor lucrAri de catre alte persoane decet
titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi supoftate de cdtre acestea, daca p n contract o
prin hotArareajudecetoreascd nu s-a stabilit altfel.

CAPITOLUL II: Utilizarea partajati a infrastructurii
Art. 16

(1) Furnizorii de relele de comunicalii electronice au &eptul de a negocia cu persoalele care
de,tin sau controleazd elemente de infrastructud acordu de utilizare patajate a infrastucturii.

(2) in cazul in care nu se ajunge la tm acord in temen de doui. luni de la data primirii unei
solicitAri ferme de negociere sau in cazul refuzului de negociere, orica.re dintre p[4i se poate adresa
ANCOM.
Art. 17

(1) in cazul prevazut la art. 16 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului propo4ionalitalii,
poate impure unei persoane care deline sau controleaze elemente de infrashucttua obligalia de a
permite unui furnizor de relele de comunicalii electonice utilizarea acestor elemente, inclusiv cladiri
ori intrari in cl6diri, cablaje din clddiri, piloni, antene, tumud qi alte conshlclii de sus[inere, canale,
conducte, camere de vizitare qi cabinete, precum $i elemente de relea pasive, in vederea instalirii,
intreline i, inlocuirii sau muterii relelelor de comunicalii electronice, acolo unde este posibil din punct
de vedere tebnic $i fezabil economic.

(2) Obligalia de utilizare partajata a infrastructurii prevezute la alin. (1) poate fi impusa atunci
cand este necesar in vederea protectiei mediului, a igienei qi a sindtafii publice sau a ordinii publice ori
atunci cand este necesar pentru indeplinirea unor cerinle specifice de urbanism sau de amenajare a
teritoriului.

(3) in cazul in care impune unei persoane care deline sau controleaza elemente ale infiastructurii
obligalia prevAzud la alin. (l), ANCOM stabilegte 9i condiliile in care se realizeaze utilizarca partajatd
a infrastructurii, inclusiv crite ile de pa(ajare a costurilor.

CA?ITOLUL III: Dispozilii privind autorizarea construini relelelor de comunicalii electronice

Art. 18
(1) La realizarea planurilor de amenajare a terito ului, a lucrdrilor de construire, reparare,

modemizare, reabilitare sau extindere a drumurilor od a relelelor de utilit51i publice se va avea in
vedere necesitatea instaldrii de relele de comunicalii electronice. -

(2) In cazul realiztuii lucdrilor prevdzute la alin. (1) asupra unor imobile propdetate publicd sau

privati, autoritatea administraliei publice locale care elibereazd autorizalii de constuire ori care

coordoneaza realizarea respectivelor lucrlri- Primiria comunei Stefan cel Mare, va publica anunluri
privind inregistrarea unei cereri de eliberare a autorizatiei de constuire pentu lucrarile prev6zute la
alin. (l) sau privind realizarea altor categorii de lucdri, in temen de 10 zile de la data inregistrdrii
cererii ori de la data la care autodtate administafiei publice locale, cunoa$te despre realizarea
respectivelor lucreri, astfel incat sd existe posibilitatea realizErii coordonate a unor lucr5ri de instalare,
intrelinere, inlocuire sau mutare a relelelor de comunicatii electronice ori a elementelor de

infrastructur6 necesare sus.tinerii acestora, in condiliile prezentului Regulament.
(3) Anunful va fi publicat pe pagina de intemet a autoritalii administraliei publice- Pdmaria

comunei Stefan cel Ma.re, de cetre aparatul de specialitate al primarului, va fi afi$at, in locuri vizibile, la
sediul Primtuiei ;i va cuprinde informalii cu privire la zo[a in care urmeazd a fi realizate lucdrile
prevdzute la alin. (1), precum $i data estimativd a inceperii lucdrilor.

(4) Daca furizorii de relele publice de comunicalii nu opteaza pentru realizarea coordonatd a

lucrdrilor de acces pe proprietatea publica/privata a comunei in acelaqi fimp cu lucrdrile de construire,
reparare, modemizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a relelelor de utilite{i publice, potrivit
prevederilor prezentului afiicol, autoritatea administraliei publice locale Consiliul Local al comunei

Stefan cel Mare. poato stabili condifii rest ctive pentru acordarea autorizaliilor de construite in zona



respectivd, pentru o perioada de cel mult 2 ani, in cazul iucrarilor prevdzute la alin. (1) anun.tate in
condiqiile prezentului afiicol cu cel pulin 6 luni in avans.
Art. 19

(1) in cuprinsul prciectelor pentm autorizarea qi realizarea lucrdrilor de construclii se vor
prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de relele de comunicalii electronice.

(2) Autorizarea lucririlor de infrastructure a relelelor publice de comunicafii electronice,
inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrdri, respectiv proiectarea 9i realizarea
traseelor sistematizate ale relelelor de comunicalii electronice se vor face pe baza normelor tehnice
specifrce ce vor fi aprobate prin Hotdrare a Guvemului Romaniei-
Art. 20

1) Lucririle de acces pe propdefili se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legate
referitoare la:
a) amplasarea, prciectarea, autorizarea executdrii, executarea, utilizarea qi postutilizarea constucliilor;
b) proiectarca $i amplasaxea construcliilor qi a instalatiilor in zona drumurilor qi in zona infrastructurii
feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte 9i tuneluri nJiere, precum qi in zonele de protecfie aeroportuari Si
de prcteclie a navigaliei;
c) condifiile de amplasare a lucrdrilor tehnico-edilitare gi a stalpiloi penfu instalarii in zona drumurilor
li in zona infiastructudi feroviare; :

d) calitatea in constructrii;
e) prcteclia igienei ;i a sandtdlii publice;

0 proteclia mediului;
g) protectia muncii;
h) protejarea monumentelor istodce.

(2) In mdsura in care in anumite zone s-a instituit un regim de protectie prin planurile de

amenajare a terito ului gi prin documentaliile de urbanism h ceea ce prive$te realizarea unor lucrdri de
acces pe prop etAi, precum 9i in cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor legale,
exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decat dupd oblinerea acordului organismelor
competente.

(3) Obtinerea avizelor sau a autorizatiilor necesare incumbi persoanei care solicitA exercitarea
dreptului de acces sau utilizarea partajatd a infiastructurii, dupa caz.
Art.2l

( 1) in zona drumurilor nu pot fi realizate lucrdri de acces pe prop etdti care:
a) resteng amp za &umurilor, dupd efectuarea lucrtuiloI
b) st6njenesc circulalia autovehiculelor;
c) pericliteaze sigulanla circulaliei, inclusiv prin reducerea vizibilitIlii.

(2) Relelele de comunicatii electronice subterane vor fi instalate in rigole, prin canale de cabluri
special amenajate sau prin galerii de cabluri.

(3) Fumizorul de relele de comunicalii electonice va pune Ia dispozilia persoanelor care
efectueaza lucrdri in zona de prctectie toate informaliile necesare, astfel incat se se evite producerea
unor daune relelei de comunicalii elecnonice.

Prezentul regulament se completeaza cu pievederile legale in domeniu.


