
. Condi{ii le de acces
pe proprietatea public5, aflat[ in administrare (gestiune) Primiria comunei Sudarca,r-nul

no"Orrq""i, in vedeiea construirii (instal5rii), intre{inerii, demontirii, inlocuirii, transferului sau

retehnologizdrii refelelor publice de comunica{ii electronice ori a elementelor de infrastructuri

necesare susfinerii acestor re{ele

I. Entitatea care exercitl dreptul de administrare, modalitatea in care aceasta poate fi

contactati in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

l) Primaria comunei Sudarca cu sediul sat.Sudarca.
2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefbn etc.):

DonduEeni, 025178238.

s.Sudarca,r-nul

II. Caracteristicile proprietifii publice, aflate in administrarea (gestiunea) care constituie

obiectul dreptului de acces:

1) Proprietatea publicd care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat

la adresa: alClddireaprimdriei s.sudarca ; b/ Clddirea prim6riei s.Braicdu
2) Dreptul de acces pe proprietatea publicdprevdzutd la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz

(folosin1d) care se exercitd in condiliile legii de cdtre furnizorii de relele publice de comunicalii

electronice, (in continuare denumili furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse

proprietdlii. {
3) Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publicd., aflatl in administrarea

(gestiunea) autoritalii publice, in condiliile Legii privind accesul pe proprietdli Si utilizarea partaiatd n

infrastructurii asociate reSelelor publice de comunica{ii electronice nr.28 din I0 martie 2016 (tn

continttare Legea nr. 28/2016), dacd sunt indeplinite in mod cumulativ urmf,toarele condilii:
a) exerciliul acestui drept nu contravine destina{iei proprietijii publice sau interesului public

fald de proprietatea publicd;
b) lucrarile de acces pe proprietatea publici se efectueazd in conformitate cu cerinlele de

urbanism, de amenaj are a teritoriului, privind calitatea in construclii sau cele privind proteclia

mediului, a sanAtdtii, a ordinii publice, apdrarea qi securitatea nalionald, prevdzute de reglement[rile

din domenii le respective.

III. Tariful pentru dreptul de acces ;i condi(iile in care acesta se aplicl:

1) Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeazd sub forma unei plali unice confornr
Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentu dreptul de acces pe proprietalile publice Si/sau de

utilizare partajatd a infrastructurii fizice, aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1434 din 29.I2.20I 6
qi include costurile suportate de cdtre titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de
administrare, luAnd in considerare criteriile stabilite de metodologia menlionata.

2) Tariful maxim sub formd unicd pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului in
cauzd constituie zero lei per metru pdtrat. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum Ei modalitatea
sa de platf, (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabileEte prin negociere directa cu furnizorul dc
comunicalii electronice in functie de elementele re{elelor de comunicalii electronice gi de elementele
de infrastructurd care fac obiectul lucrdrilor de acces, pebaze nedisciiminatorii.
3) Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul incheiat in

forma autenticd va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotf,rArea Consiliului de
Administra{ie al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractuluilip de acces pe
proprietatea publicd sau privatd in vederea construirii (instaldrii), intre[inerii, demonldrii,
inlocuirii, transferului sau retehnologizdrii relelelor publice de comunica{ii electronice ot'i u
elementelor de tnfrastructurd necesare suslinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.



4) La tariful prevdzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se

adauga desp[gubiri p.nt.., eventualele prejudicii directe gi certe cauzate prin efectuarea lucrf,rilor.

5) Tariful maxim prevdzut la alin. 2) a fost stabilit cu,respectarea urmdtoarelor principii:

a) si fie justificat qi proportional cu afectarea imobilului;

b) sd acopere doar prejudiciile directe gi certe cauzale prin efectuarea lucrdrilor, precum 9i
prin existen{a gi funcfionarea elementelor de infrastructurf, ale re}elelor publice de comunicalii

electronice care fac obiectul acestor lucrdri;
c) s6 aibd in vedere, atunci cdnd este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prir.r

instalarea relelelor publice de comunicafii electronice sau a elementelor de infrastructurf, necesare

sus{inerii acestora.

IV. Limitiri cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1) Lucririle necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv ;i pentru exploatarea 9i
intrelinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului

dreptului de administrare se realizeazd cu respectarea urmf,toarelor condilii:
a) sd nu deterroreze cdile de acces a imobilului gi nici a altor entitati situate in preajm[.

b) sf, nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate saLl

titularului dreptului de administrare Ei a altor entitAti din aceeaqi zond.
2) Furnizorii au obligalia de a readuce in starea iniliala proprietate a afeclatd de reahzarea

lucririlor de acces sau, prin acordul pir{ilor, de a compensa cheltuidile determinate de readucerea in

starea ini{iala a proprietdfii afectate.
3) Fumizorii au obligaJia sa suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea.

modificarea, operarea, intrelinerea ;i repararea re{elelor publice de comunicafii electronice sau

elementelor de infrastructura necesare suslinerii acestora.
4) Furnizorii au obligalia sd reamplaseze elementele relelelor publice de comunicalii

electronice ori elementele de infrastructur[ necesare sus]inerii acestora pe cheltuiald proprie, la

solicitarea justificatd a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.
5) Furnizorii garanleazd. cb elementele de relea instalate pe aceasti proprietate nu au et.ecte

secundare/ nocive pentru persoanele aflate in perimetrul imobilului.
6) Furnizorii au obligalia de a lua toate mdsurile necesare in scopul evitarii

producerii de accidente care sd punl in pericol viala cetdfenilor, sd producd pagube

rnateriale sau care sd restriclioneze accesul irVpe imobilul in cauzd'.
7) Atunci cdnd lucrdrile de acces intervin asupra structurii de rezistenfd a

construc{iei sau imobilul/ construcfia se incdrca cu o sarcind suplimentard semnificativd.
accesul va fi analizat numai dupd expertizarea tehnicd a imobilului/ construc{iei.

8) Este interzisd amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe falada, acoperiEul gi peregii

exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al relelelor de comunicalii sau a
diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funclionarea relelei existente.

9) ModalitAtile de amplasare a elementelor rejelelor de comunicafii ori elementelor dc
infrastructurf, asociatd vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea si
instalarea relelelor de comunicagii.

V. Procedura detal iatd ce trebuie respectati  de solicitantul dreptului de acces:

1) in vederea exercitdrii dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces insolita
de toate documentele ce confirma indeplinirea condiliilor de acces, dupd cum urmeazd:

a) datele de identificare gi de contact ale furnizorului solicitant care intenfioneazd sd reahzeze
lucrarile de acces pe proprietdli ;i sau de utilizare partajatd, a infrastructurii fizice;



b) proprietatea, infrastructura fizicd sau zona

de acces ori de utilizare partajatd a infrastructurii
in care se intenlioneazd sd' se tealizeze dreptr-rl

fizice (se va prezenta planul de situa{ie, alte

documente edifi catoare) ;
c) scopul solicitirii dreptului de acces in zona respectivd;

d) luciarile ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare),'

e) durata estimativd areal\zdrtr lucrf,rilor, dar gi perioada in care intenlioneazi sd beneficieze

de acces pe proprietatea Publicd.
2) titutarut dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examlna $l

solu{iona in conformitat. .r, pr.uederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele si

informaliile prezentate in vederea respectirii prezentelor condilii de acces Ei va comunica solicitantului

soluiia motivatd, in termen de cel mult l0 de zile lucrdtoare de la data primirii cererii de acces, insolitd

de documentele qi informaliile respective.
3) ln cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel mult

l0 zlle de la primirea cererii, termenul prevdzut la alin. 2) prelungindu-se in mod corespunzdtor cll

intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea'

4) Acordarea dreptului de acces poate ft refuzata doar in cazurr obiective si temeinic

justificate. Motivele .u.. u, determinat respingerea cererii se comunica solicitantului in fbrma scrisd.

VI. Prevederi finale:

1) Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va fage doar dupa incheierea unui contract

de acces.
Z) Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe o perioada negociabid. ctr

posibilitatea de prelungire prin acordul pi4ilor, exprimat in scris.

3) Contractul de acces inceteazd prin acordul de voinla al pa(ilor, prin disparilia imobilului-

la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii

contractualei legale.
4) ConO4iite in care se realizeazd dreptul de acces a f-urnizorilor de re{ele publice de

comunica{ii electronice pe proprietatea publica, in termen de 30 de zile de la data primei cereri privind

exercitarea dreptului de- acies se publicd pe pagina web ofic\ald a titularului dreptului de proprietate

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

28/2016 Ei ale prezentelor condilii.
6) Prezentele condilii de acces se vor modifica ;iisau completa in mod corespunzdtor irt

functie de modificdrile/completdrile introduse in Legea nr. 28/2016.

1) prezentele condilii se completeazd, de drept cu dispoziliile legislaliei qi reglementf,rile in

vigoare emise in acest sens.

/L isn ic  Anato l ie /
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