
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTARAREA NR.  C2./  

DIN  02 ,7. 06 ,  .2019 

Privind: regulamentul pentru stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de acces pe 
proprietatile Municipiului Tecuci in vederea instalArii, intretinerii ,inlocuirii sau mutarii 
retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii 
acestora,a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile 
privind construirea de retele noi de comunicatii electronice. 

-- 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edintao iNOW

e 
 , in data 

de   	 .2019; 
Avand in vedere: 

- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr 	itoa  .2019; 
raportul de specihtte intocmit de Directia Arhitect sef, inregistrat sub 
nr. 	/6  -56 ay .  06- ,  .2019; 
rap oartele de aviz e ale comisiilor de specialitate nr.4 / 4'5—  

- Legii 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii 
electronice, precum §i pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii 
retelelor de comunicatii electronice; 

- minuta dezbateiii publice nr.29351 din 14.05/2019 cu privire la regulamentul mai sus 
prezentat; 

- Decizia 997/2018 a Autoritatii Nationale pentru Administrare Si Reglementare in 
Comunicatii privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului 
de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica 

- art.36 alin 2 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
republicata, Cu modificarile §i completdrile ulterioare; 

- Legea 52/2003; 
In baza prevederilor: 
-art. 147 din Constitutia Romaniei ; 
- Deciziei CCR 384/2018; 
- art. 45, ann. (3) §i art. 115, aim. 1, lit. „b" din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata in 2007: 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba Regulamentul pentru stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de acces 
pe proprietatile Municipiului Tecuci in vederea inStalärii , intretinerii, inlocuirii sau mutarii 
retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii 
acestora,a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile 
privind construirea de retele noi de comunicatii electronice conform anexei 1 la prezenta 
hotarare. 

Initiator: Cadlin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuji jud. Galati; 
Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului :  36 7--e›C 	.06dai 



Art.2 Se aproba modelul cadru de contract pentru accesul furnizorilor de retele publice de 
comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a municipiului Tecuci conform anexei 2 la 
prezenta hotarare. 
Art.3 Se aproba lista tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe ,in/ 
sau/ sub imobilele proprietate publica a municipiului Tecuci conform anexei 3 la prezenta 
hotarare. 

Art.4 Cu data prezentei once prevederi contrare se abroga. 
Art.5 Prezenta hotar'are va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

PRESEDIN.INZINTA, 
SECRETAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.  3  
DIN 	20 OG -703  

Privind: regulamentul pentru stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de acces pe 
proprietAtile Municipiului Tecuci in vederea instalärii , intretinerii ,inlocuirii sau muthrii 
retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii 
acestora,a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile 
privind construirea de retele noi de comunicatii electronice. 

Sistemul de furnizarea a serviciilor de telecomunicatii la nivelul tarii 

s-a modificat substantial in ultimii 20 de ani. AceIasi lucru se poate observa si in 

municipiul Tecuci fapt resimtit mai ales dupd liberalizarea pietei din domeniul 

respectiv. 

Aparitia mai multor furnizori de servicii din domeniul 

telecomunicatiilor,inclusiv televiziune si internet, au adus un plus societatii dar 

necesarul de retele creeaza si un disconfort vizual ceea ce impune stabilirea unor 

reguli clare la nivel local in acest domeniu. 

In acelasi timp majoritatea retelelor traverseaza imobile aflate in 

proprietatea publica sau privata a Municipiului Tecuci . 

Avand in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere §i aprobare 

proiectul de hotarare. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RAP ORT DE SPECIALITATE NR. 	 

DIN  20  , 	2019 

Privind:  regulamentul pentru stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de acces pe 
proprietatile Municipiului Tecuci in vederea instalärii , intretinerii ,inlocuirii sau mufarii 
retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii 
acestora,a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile 
privind construirea de retele noi de comunicatii electronice. 

Potrivit art.36 alin 2 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata in 2007, cu modificarile i completarile ulterioare, 

consiliile locale au atributii privind administrarea domeniului public si privat al 

unitatii administrativ teritoriale. 

Avand in vedere dezbaterea publica privind Regulamentul ce face obiectul 

prezentului proiect de hotarare din data de 14.05.2019. 

In conformitate cu prevederile art.4 si 5 din Legea 159/2016 furnizorii de 

retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati 

pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in proprietate public sou privata, 

inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico - edilitare, pasaje 

viaducte, stalpi, piloni i terenuri agricole, in anumite conditii. 

- Prin Decizia 997/2018 a Autoritatii Nationale pentru Administrare Si 
Reglementare in Comunicatii au fost aprobate tarifele maxime care pot fi 
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub 
imobilele proprietate publica 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, consideram Ca proiectul de 

hotarare indeplineste conditiile de legalitate Si oportunitate. 

Arhitect sef, 	 Sef Serviciu ADPP 



Anexa nr.1 
REGULAMENT 	/6? /la /14/V2/V- oe, 20 /9 

pentru stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatile Municipiului Tecuci in 
vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a 

elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, a modului de utilizare partajata a elementelor 
de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele noi de comunicatii electronice 

Scopul regulamentului 
Art.l. Reglementarea accesului furnizorilor, a operatorilor de retele de comunicatii electronice autorizati 
in conditiile legislatiei in vigoare privitoare la comunicatiile electronice, precum si a detinatorilor de 
elemente suport de infrastructura pentru comunicatiile electronice pe proprietatea publica Si privata a 
Municipiului Tecuci. 
Obiectivele regulamentului 
Art.2. Obiectivele prezentului regulament sunt: 
- Stabilirea procedurilor Si conditiilor tehnice privind accesul furnizorilor Si operatorilor de retele de 
comunicatii electronice autorizati in conditiile legislatiei in vigoare privitoare la comunicatiile 
electronice, pe proprietatea publica Si privata a Municipiului Tecuci 
- Stimularea dezvoltarii de retelele subterane de comunicatii electronice 
-Utilizarea partajata a tuturor capacitatilor disponibile de retele subterane: 

Art.3. Reglementarile legale avute in vedere de prezentul regulament sunt: 
- Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum 
Si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare - Legea nr.422 
din 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice - Republicare 
- Decizia 997/2018 a Autoritatii Nationale pentru Administrare §i Reglementare in Comunicatii 
Aria de aplicabilitate a regulamentului 
Art.4. Prevederile prezentului regulament se aplica: 
-Furnizorilor si operatorilor de retele de comunicatii electronice 
-Entitatilor care detin elemente de infrastructura suport pentru comunicatii electronice amplasate pe 
proprietatile Municipiului Tecuci (stalpi, canale subterane, etc cu exceptiile prevazute la art.1 alin.3 din 
Legea 159/2016) 
- Institutiilor publice, serviciilor publice i celorlalte entitati din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci care au in administraregolosinta gratuita proprietati ale Municipiului Tecuci 
-Societatilor la care Municipiul Tecuci prin autoritatile publice locale este actionar. 

Art.5. Prezentul regulament se aplica in cazul solicitarii dreptului de acces pe proprietati pe, deasupra, 
in sau sub imobilele proprietatea Municipiului Tecuci, inclusiv pe drumuri, poduri, galerii tehnico-
edilitare, pasaje si viaducte, stalpi si piloni, terenuri agricole, terenuri forestiere (exceptie cele care 
constituie, conform legislatiei In vigoare, fondul forestier national), in scopul instalarii, intretinerii, 
inlocuirii si mutarii retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura necesare 
sustinerii acestora. 
Art.6. In cazul imobilelor apartinand Municipiului Tecuci date in administrare institutiilor publice sau 
in concesiunea societatilor apartinand administratiei publice locale in cadrul contractelor de delegare de 
servicii publice de utilitati, titularii drepturilor de administrare si concesiune vor aplica si respecta 
prevederile prezentului regulament. 
Art.7. In cazul imobilelor apartinand Municipiului Tecuci inchiriate, date in folosinta gratuita sau 
concesionate altor entitati decat celor mentionate la art.6, aplicarea regulamentului se va face de catre 
titularul dreptului de alministrare. 
Art.8. Prevederile regulamentului se aplica si in cazul dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub 
imobilele detinute de Municipiul Tecuci in coproprietate cu persoane fizice sau juridice, ca proprietate 
indiviza din imobile, caz in care obtinerea acordului de acces se va face de la fiecare proprietar din 
condominiu sau va exista un contract semnat la nivelul asociatiei de proprietari. 
Dreptul de acces si solicitantii dreptului de acces 
Art.9. Dreptul de acces exercitat asupra imobilelor afiate in proprietatea publica sau privata a 
Municipiului Tecuci este un drept de folosinta, care se exercita in conditiile legii, cu respectarea 
principiului minimei atingeri aduse proprietatii si greveaza, strict cota din fondul aservit necesar 
realizarii lucrarii: retea de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii 
acesteia. 



Art. 10: Dreptul de acces nu translateaza in sarcina proprietarului Si nu exonereaza 'ffirnizorii de retele 
de comunicatii electronice Si detinatorii de infrastructuri suport aferente, de respectarea prevederilor 
legale referitoare la obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor si executarea lucrarilor de construire a 
infrastructurii suport Si amplasarea retelei, inclusiv realizarea descarcarii de sarcina arheologica, 
conform legislatiei aplicabile si a reglementarilor urbanistice de la data realizarii acestor lucrari. 
Art.!!. Dreptul de acces nu constituie un drept exclusiv acordat operatorului Si nu va ingradi 
Municipiul Tecuci in posibilitatea sa dispuna in continuare de bunurile sale. 
Art.12. In vederea evita"rii distrugerilor accidentale, furnizorii de retele de comunicatii electronice vor 
emite Acorduri de coexistenta Si vor acorda asistenta tehnica la realizarea de lucrari in vecinatatea zonei 
de acces. 
Art. 13. Beneficiaza de dreptul de acces pe proprietatile publice Si private ale Municipiului Tecuci 
urmatoarele categorii de entitati: 
-furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, autorizati in conditiile legislatiei din domeniul 
comunicatiilor electronice 
-operatorii de retele de comunicatii electronice autorizati in conditiile legislatiei din domeniul 
comunicatiilor electronice; 
-persoanele care furnizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de comunicatii electronice, Cu 
respectarea prevederilor din legislatia privind comunicatiile electronice. 
-detinatorii de infrastructura suport ce poate fi utilizata la retele de comunicatii electronice 

Art.14. Contractul semnat de catre furnizorii/proprietarii de retele de comunicatii electronice Cu 
Municipiul Tecuci, prin entitatile care detin dreptul de administrare/concesiune al imobilelor din zona 
de acces, sau, in cazul refuzului semnarii contractului, hotararea judecatoreasca irevocabila, care sa tina 
loc de contract intre parti, confera acestora dreptul de acces asupra imobilelor afectate de investitie Si 
stabileste limitarile Si conditiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a 
Municipiului Tecuci. 
Art. 15. Contractul de acces pe proprietatea Municipiului Tecuci in vederea instalarii, intretinerii, 
inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice on a elementelor de infrastructura 
necesare sustinerii acestora se incheie intre Municipiul Tecuci sau administratorul proprietatii publice 
sau private afectate si furnizorii de retele de comunicatii/detinatorii de infrastructura suport. Modelul de 
contract cadru face parte din prezentul Regulament. 
Inventarierea retelelor de comunicatii electronice existente. 
Art.16. In termen de 150 de zile de la data intraiii in vigoare a prezentului regulament, detinatorii 
(furnizori sau operatori) de retele de comunicatii electronice au obligatia depunerii unei situatii inventar 
privind retelele de comunicatii electronice si infrastructura suport aferenta detinute in Municipiul 
Tecuci. 
Art. 17. Situatia va fi prezentata in format digital si va cuprinde un plan de situatie cu traseul retelelor si 
marcaje pentru identificarea situatiei din teren, realizat in sistem Stereo 70 si Memoriu de prezentarea 
care sa ofere informatii privind: 
- tipul retelelor de comunicatii: aerian, subteran 
- traseele retelelor (strazile afectate) si lungime. 
- Datele de identificare administrativa a proprietatilor afectate de retele si lungimea traseelor pe fiecare 
proprietate: 
* terenuri pentru retele subterane 
* numar de stalpi: pe tip de proprietar 
* adresa cladirilor afectate * 
* alte elemente constructive afectate (ziduri de sprij in, poduri, structuri de imprejmuire etc.). *capacitati 
subterane disponibile pentru utilizare partajata: tuburi/tubete disponibile, retele disponibile (dark fiber). 
Art.18. In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, detinatorii de 
infrastructura suport — stalpi/piloni, canale aferente retelelor de comunicatii electronice, au obligatia 
depunerii unei situatii-inventar privind infrastructura suport detinuta pe proprietati ale Municipiului 
Tecuci. 
Art.19. Situatia va fi prezentata in format digital si va cuprinde un plan de situatie cu traseul retelelor si 
marcaje pentru identificarea situatiei din teren, realizat in sistem Stereo 70 Si Memoriu de prezentarea 
care sa ofere informatii privind: 
- informatii privind stalpii/pilonii 
- infrastructura suport pentru retele de comunicatii electronice: numar, amplasare, elemente de 
indentificare, etc. 



- datele de indentificare ale operatorilor de retele de comunicatii electronice amplasate pe fiecare 
stalp/pilon detinut in proprietate (numele operatorilor) 
- informatii privind identificarea (etichetarea) retelelor de comunicatii electronice. 
Art.20. Inventarul realizat de detinatorii de retele de comunicatii si de detinatorii de infrastructura 
suport — stalpi/piloni etc se va depune la Sediul Autoritatii Publice Locale a Municipiului Tecuci str. 1 
Decembrie 1918 nr.66, odata cu cererea de acces pe proprietatile Municipiului Tecuci. 
Art.21. In perioada de realizare a inventarului (150 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului 
regulament) furnizorii si operatorii de retele de comunicatii vor marca/eticheta retelelor de comunicatii 
electronice proprii, in cazul in care acest lucru nu este deja realizat. 
Art.22. Etichetarea retelelor de comunicatii electronice se va realiza astfel incat: 
- sa permita recunoasterea facila a retelei detinute de furnizorii sau operatorii de retele de comunicatii - 
prin folosirea unor marcaje diferite cromatic i amplasate vizibil. 
- etichetarea/marcarea retelelor aeriene se va face din trei in trei puncte de prindere Si la fiecare 
schimbare de directie. 
- in cazul retelelor subterane - prin marcarea/diferentierea capacelor camerelor de tragere. — 
Art.23. Retelele neetichetate se considera abandonate, detinatorii de infrastructura suport vor trebui sa 
indeparteze toate retelele si/sau echipamentele neidentificate/nepersonalizate, abandonate, rupte/distruse 
sau care pericliteaza circulatia rutiera si/sau pietonala. 
In cazul nedesfiintarii retelelor in urma notificarii autoritatii locale, ele pot fi desfiintate pe cale 
administrativa si cheltuielile vor fi refacturate proprietarului stalpilor. 
Art.24. In cazul identificarii de catre autoritatile locale a unor retele existente pe proprietatea 
Municipiului Tecuci care nu au fost declarate la inventariere, furnizorii retelelor vor fi impusi din oficiu 
retroactiv de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, la tarifele stabilite prin hotararea 
consiliului local pentru exercitarea dreptului de acces. 
Procedura de acordare a dreptului de acces pentru retelele existente si infrastructura suport 
aferenta 
Art.25. Furnizorii de retele de comunicatii electronice sau detinatorii de infrastructura suport pentru 
retelele de comunicatii electronice au obligatia ca, la data finalizarii inventarului prevazut la art. 16 din 
prezentul regulament sa depuna Cererea insotita de documentele mentionate in cuptinsul cererii pentru 
incheierea contractului de acces pe proprietatea Municipiului Tecuci. 
Art26. Nu au obligafia depunerii cererii-tip de acces, furnizorii de retele de comunicatii electronice 
care au incheiate dej a contracte cu Municipiul Tecuci sau entitatile care sunt exceptate conform art.1 
alin.3 din Legea 159/2006. 
Art.27. Pot solicita dreptul de acces pentru retelele existente Si de a beneficia de prevederile prezentului 
regulament, in baza unor solicitari scrise Si detinatorii mentionati la art. 25 ai unor contracte de: 
- concesiune de teren incheiate cu Municipiului Tecuci, avand drept scop realizarea de retele subterane 
de comunicatii electronice. 
- inchfriere pentru acces pe stalpi incheiate cu Municipiul Tecuci. 
- inchiriere pentru acces pe elemente constructive proprietatea Municipiului Tecuci. — 
Art.28. Astfel, contractele de concesiune/inchiriere in derulare la data intrarii in vigoare a prezentului 
regulament se vor modifica cu respectarea prevederilor legale si a prezentului regulament la solicitarea 
titularilor dreptului de acces. 
Art.29. Contractele pentru dreptul de acces din proprietatea sau amplasate pe proprietati ale 
Municipiului Tecuci (retele aeriene) se vor incheia cu clauza suspensiva pana la aparitia unei alternative 
de amplasare in subteran a retelelor respective. 
Art.30. In cazul aparitiei unor capacitati disponibile de retele subterane, contractele de acces incheiate 
pentru dreptul de acces al retelelor aeriene se rezilieaza unilateral prin notificarea furnizorilor de retele 
de comunicatii cu privire la alternativele si termenul de maxim 150 de zile in care trebuie sa-si coboare 
retelele in subteran. 
Art31. Neconformarea mutarii retelelor in subteran si eliberarea spatiului suprateran de retele, pana la 
data indicata in notificare, confera dreptul autoritatii publice locale de a lua masura dezafectarii 
cablurilor pe cale administrativa pe cheltuiala furnizorilor si operatorilor de retele de comunicatii sau a 
detinatorilor de infrastructura suport aferente. 
Reguli pentru modernizarea retelelor existente, proiectarea Si realizarea de retele noi. 
Art.32. In zona centrala a municipiului Tecuci si pe arterele principale ale Municipiului este interzisa 
amplasarea de retele de comunicatii electronice aeriene noi sau modemizarea celor existente pe stalpi, 
pe plantatii de aliniament, pe elemente de fatada ale imobilelor on pe alte elemente/structuri de aceasta 
natura 



Art.33. In zonele mentionate anterior se interzice totodata i amplasarea de infrastruCtura noua suport 
respectiv stalpi pi loni alte asemenea pentru retelele de comunicatii electronice aeriene. 
Art.34. In zonele aratate la art.32 este permisa realizarea de retele de comunicatii electronice si 
modernizarea celor existente Cu amplasare in subteran, in ganguri sau curti interioare. 
Art.35. In cazul in care nu exista posibilitatea realizarii de retele in conditiile Art.34 prin exceptie i cu 
avizul Directiei Arhitect sef se accepta montarea acestor echipamente in nise, la linii ale fatadei, astfel 
Meat sa nu fie prejudiciata plastica arhitecturala a fatadelor. 
Art.36. Se autorizeaza realizarea de retele de comunicatii noi sau modernizarea celor existente cu 
respectarea: 
- restrictiilor stabilite conform prevederilor unor acte normative prin Certificatul de Urbanism (PUG, 
RLU, zona de siguranta a drumurilor, cailor ferate, a LES, conducte de gaze naturale, etc.) astfel: 
- aerian: 
* in alte zone decat zona centrala a municipiului Tecuci Si arterele principale 
* in alte zone decat cele unde exista canalizatii subterane cu capacitati disponibile 
-subteran: 
* in zonele in care nu exista canalizatii subterane sau canalizatiile existente nu au capacitati disponibile 
pentru partaj are. 
Motivatie, once lucrare noua de construire a unui canal sau a unei galerii subterane afecteaza in mod 
peimanent Si limiteaza posibilitatea realizarii sau modernizarea infrastructurii edilitar urbane existenta 
pe strazile afectate de zona de acces; 
Art.37. La proiectarea Si realizarea unor lucrari noi de construire a canalelor sau a galeriilor subterane 
pentru retele de comunicatii electronice se vor avea in vedere urmatoarele conditii cumulative: 
- asigurarea unei capacitati suficiente pentru preluarea, in regim de infrastructura partajata, a tuturor 
cablurilor aeriene Si a celor amplasate pe fatadele cladirilor de pe strazile aflate in zona de acces; 
- optional, punerea la dispozitia Municipiului Tecuci, fara plata, a unei tubete 0 —50 mm pentru 
amplasarea unui cablu cu fibra optica ce va deservi camerele de supraveghere sau alte echipamente ale 
administratiei locale; 
- optional, punerea la dispozitia Municipiului Tecuci, fara plata, pe bate strazile aflate in zona de 
acces, a retelei de comunicatii electronice, a unor tuburi 0 100 mm pentru alimentarea Cu energie 
electrica a stalpilor de iluminat. 
Procedura de acordare a dreptului de acces pentru realizarea de retelele noi. 
Art.38. Solicitantul exercitarii unui drept de acces pe proprietatea publica/privata a Municipiului Tecuci 
pentru realizarea unor retele noi de comunicatii electronice si/sau infrastructura suport 
-stalpi va inregistra la sediul Primariei Municipiului Tecuci sau dupa caz la Serviciile Publice sau 
societatile Consiliului Local Tecuci identificate ca administratoare a imobilelor, o cerere pentru 
instituirea dreptului de acces insotita de documente justificative privind oportunitatea si posibilitatea 
tehnica privind exercitarea dreptului de acces, cerere care va contine obligatoriu cel putin infoiiiiatiile 
prevazute la art.8 alin.2 din Legea nr. 159/2016 respectiv: 
a)datele de identificare si de contact ale furnizorului de retele de comunicatii electronice care 
intentioneaza sã realizeze lucrarile de acces pe proprietati; 
b)zona in care se intentioneaza sa se realizeze dreptul de acces identificata pe plan de situatie la o scara 
convenabila, conform conditiilor de acces stabilite. 
c)lucrarile ce urmeaza a fi efectuate; 
d)scopul solicitarii dreptului de acces in zona respectiva; 
e)durata estimativa a realizarii lucrarilor. . 
Art.39. Cererile care au ca si object solicitarea unui drept de acces pentru realizarea unei investitii ce 
trece pe terenurile Municipiului Tecuci care afecteaza bunuri detinute si de alti proprietari vor fi insotite 
de contracte sau acorduri notariale din partea acestor detinatori. 
Art.40. Autoritatea Publica Locala sau titularii dreptului de administrare/concesiune a proprietatilor 
Municipiului Tecuci - societatile Consiliului Local Tecuci, vor analiza solicitarea de acordare a 
dreptului de acces, cu respectarea prevederilor legale si a prezentului regulament comunicand 
solicitantului in termenele prevazute de alin.4 al art.8 din Legea nr. 159/2016: 
- respingerea solicitarii in cazul existentei in zona a unor restrictii care fac imposibila instalarea de 
retele noi cu indicarea retelelor existente care vor putea fi utilizate in regim partajat (art. 9 alin (1) din 
Legea nr. 159/2016); 
- respingerea solicitarii in cazul existentei in zona a unor canalizatii existente disponibile pentru 
utilizarea in regim partajat (art. 9 alin (2) din Legea nr. 159/2016); - publicarii conditiilor in care se 



realizeaza dreptul de acces pe, in, sub imobilul solicitat (art. 6 alin (3) din Legea nr. 159/2016) cum au 
fost stabilite de catre comisia formata din specialisti desemnata de catre Primarul Municipiului Tecuci. 
Art.41. Titularii dreptului de administrare/concesiune a proprietatilor Municipiului Tecuci vor 
comunica solicitantului, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii si a documentelor 
care atesta indeplinirea conditiilor de acces, solutia si motivatia propunerii de instituire sau respingere a 
dreptului de acces. 
Art.42. Durata initiala a contractului ce permite accesul este de: 
-15 ani pentru retele subterane Si galerii tehnico-edilitare, respectiv pentru retele aeriene pe ziduri de 
sprijin, pasaje, poduri, viaducte, 
- 5 ani pentru retele aeriene pe stalpi si fatadele cladirilor, inclusiv infrastructura suport. 
Art.43. Durata contractului se poate prelungirii cu acordul partilor prin act aditional. 
Art.44. Pretul contractului se stabileste prin aplicarea tarifelor stabilite prin hotararea Consiliului Local 
Tecuci. Sumele incasate se vor face venituri la bugetul local sau la Serviciile Publice, societatile 
Consiliului Local Tecuci titulare ale drepturilor de administrare a bunurilor proprietatea Municipiului 
Tecuci, cu respectarea prevederilor legale si a clauzelor privind china pentru bunurile din domeniul 
public stabilite in documentul de dare in administrare/concesiune . Tarifele vor fi indexate de drept 
anual cu indicele general al preturilor de consum, conform comunicatului oficial al Institutului National 
de Statistica. 
Art.45. Contractele ce au ca object dreptul de acces pe proprietatile Municipiului Tecuci (retelele 
aeriene) se vor incheia cu clauza suspensiva pana la aparitia unei alternative de amplasare in subteran a 
retelelor respective. 
Art.46. In cazul aparitiei unor capacitati disponibile de retele subterane, contractele de acces incheiate 
pentru dreptul de acces al retelelor aeriene se rezilieaza unilateral prin notificarea fumizorilor de retele 
de comunicatii cu privire la altemativele si termenul de maxim 150 de zile in care trebuie sa coboare 
retelele in subteran. 
Art.47. Neconformarea mutarii retelelor in subteran Si eliberarea spatiului suprateran de retele, pana la 
data indicata in notificare, confera dreptul autoritatii publice locale de a lua masura dezafectarii 
cab lurilor pe cale administrativa. 
Art.48. La incetarea contractului de acces inainte de ajungerea la termen sau in situatia in care 
operatorul sau proprietarul retelei suport nu plateste taxele aferente a trei trimestre consecutive, 
investitiile reprezentand : 
- infrastructura suport de retele de comunicatii electronice subterane (tuburi, camere de tragere, etc.) 

realizate de operator pe bunurile publice afectate de dreptul de acces, revin ca bunuri de utilitate 
publica, Municipiului Tecuci, libere de sarcini; 
Titularul contractului are obligatia desfiintarii retelelor din canalizatie sau va incheia un contract de 
acces cu operatorul desemnat pentru administrarea canalizatiei de catre Mtmicipiul Tecuci; ceilalti 
proprietari de retele de comunicatii electronice amplasate in regim de partajare in infrastructura suport 
de retele de comunicatii electronice subterane (tuburi, camere de tragere, etc.) vor putea opta la 
dezafectarea retelei sau vor urma procedura incheierii unor contracte de acces cu noul operator 
desemnat. 
- infi-astructura suport Si retele de comunicatii electrottice aeriene vor fi desfiintate de operator pe 
cheltuiala proprie sau vor fi desfiintate pe cale administrativa si cheltuielile vor fi refacturate 
operatorului; 
- retelele de comunicatii electronice aeriene amplasate pe stalpi dispusi pe domeniul public vor fi 
desfiintate de operator pe cheltuiala proprie sau vor fi desfiintate pe cale administrativa si cheltuielile 
vor fi refacturate proprietarului stalpilor; 
Sanctiuni. 
Art.49. Incalcarea prevederilor prezentului Regulament atrage raspunderea civila, disciplinara, 
contraventionala sau penala, dupa caz. 
Art.50. Constituie contraventii Si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei: 
• Nedeclararea retelelor detinute de furnizori si operatori de retele de comunicatii electronice in 

Municipiul Tecuci cu ocazia realizarii inventarierii prevazute la art. 16 
• Nedeclararea infrastructurii suport — stalpi/piloni amplasate pe proprietatile Municipiului Tecuci cu 
oca7ia realizarii inventarierii prevazute la art. 18 
• Realizarea de retele fara obtinerea dreptului de acces pe proprietatile publice 
• Amplasarea pe terenurile proprietatea Municipiului Tecuci de infrastructura suport — stalpi/piloni 
pentru retele de comunicatii fara obtinerea dreptului de acces pe proprietatile publice 
•Nerespectarea masurilor dispuse prin notificarile de dezafectare a retelelor sau a infrastructurii suport. 



Art.51. Contraventhle prevazule de Legea 159/2016 si .  hotararile Consiliului Lo. cal al Municipiului 
Tecuci se aplica in mod corespunzator. 
Dispozitii finale. 
Art.52. La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrarilor de construire, reparare, 
modemizare, reabilitare sau extindere a drumurilor, a trotuarelor, a pistelor pentru biciclisti on a 
retelelor de utilitati publice se va avea in vedere necesitatea instalarii de retele de comunicatii 
electronice. 
Art.53. In cazul realizarii lucrarilor prevazute la art.52 asupra unor imobile proprietate publica sau 
privata, autoritatea administrativa publica locala care coordoneaza realizarea respectivelor lucrari va 
publica anunturi privind organizarea licitatei publice pentru atribuirea lucrarii astfel incat operatorii sau 
detinatorii de retele de comunicatii electronice si elemente de infrastructura asociate retelelor sa uzeze 
de posibilitatea realizarii coordonate a unor lucrari de extindere, instalare, intretinere, inlocuire sau 
mutare a retelelor de comunicatii electronice on a elementelor de infrastructura necesare sustinerii 
acestora, in conditiile prezentului Regulament. 
Art.54. Prezentul regulament se va modifica in consecinta in situatia adoptarii prin act normativ cu 
caracter legal a normelor tehnice specifice prevazute de art. 29, alin. (3) din Legea 159/2016. 
Art.55. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr.159/2016 si 
celelalte prevederi legale in materie. 

MODELCERERE 
— pentru retele existente pentru acordarea dreptului de acces pe bunurile aflate in proprietatea 
publica sau privata a Municipiul Tecuci aflate in administrarea 	  

	  , domiciliat in, jud. 	 

	 nr. 	 , bl. 	, sc. 	, et. 	, ap. 	, tel. 
, administrator/reprezentant al SC 	  

corespondenta) in, jud. 	 , Loc. 	  , str. 
, et. 	 , ap. 	 , tel. 	  , Fax. 	 , e-mail 

comertului 	sub 	nr.  	CUI 

, Loc. 	 
	avand CNP 
, cu sediul (adresa de 

, nr. 	, bl. 	 , sc. 
, inregistrat la Registrul 

cont 	bancar 	nr. 

Subsemnatul 
str. 

	 , deschis la Banca 	 , in calitate de 
Anexam prezentei cereri pe hartie Si in format digital urmatoarele documente: 
- copia documentelor de identificare ale solicitantului: CUI /CIF/ Certificat constatator de la Oficiul 
Registrului Comertului; 
- imputernicirea persoanei care reprezinta solicitantul 
-actul de identitate al administratorului sau imputernicitului legal; 

- dovada calitatii de operator/furnizor de retele de comunicatii electronice; 
- Memoriu de prezentare a retelelor existente 

- Plan de situatie pe suport cadastral, realizat in sistem Stereo 1970, pe care sa fie evidentiate 
proprietatile identificate prin nr. cadastrale/nr. top Si traseul lucrarii pe care se solicita instituirea 
dreptului de acces. 
Nota Unitatea de masura folosita mp( ml x 1m latime) (data) Semnatura CERERE 
- infrastructura suport de retele existente 
- stalpi pentru acordarea dreptului de acces pe bunurile aflate in proprietatea publica sau privata a 
Municipiul Tecuci aflate in administrarea 	 Operator/Fumizor de servicii de 
comunicatii electronice certificat cu Autorizatia nr. 	din 	In calitate de proprietar de retele de 
comunicatii solicit acordarea dreptului de acces pe urmatoarele:: 
RETELE SUPRATERANE DE COMUNICATII ELECTRONICE 
1. Pe peretii interiori si in curtile interioare a cladirilor aflate in proprietatea / co-proprietatea 

Municipiului Tecuci (exceptand elementele contructive exterioare, expuse in zonele publice). 
	mp(ml x lm latime) 
2. In nise la fila fatadelor cladirilor altele decat cele situate in Centrul Istoric Tecuci, ziduri de sprijin, 

pasaje, poduri, viaducte, etc. aflate in proprietatea/ co-proprietatea Municipiului Tecuci 	mp(ml x 
lm latime) 
3 In nise la fila fatadelor cladirilor situate in zona centrala 	mp(ml x lm latime) proprietatea/ co- 
proprietatea Municipiului Tecuci 
INFRASTRUCTURA SUPORT - STALPI PENTRU RETELE AERIENE DE COMUNICATII 

ELECTRONICE 
4. Pe infrastructura suport - stalpi proprietatea Municipiului Tecuci: 

- Pentru retele de comunicatii 



-Cutii de distributie 
- Rezerve de cablu 	puncte de acces 	puncte de acces 	puncte de acces 

RETELE SUBTERANE DE COMUNICATII ELECTRONICE 
5. Pe terenuri proprietatea Municipiului Tecuci (terenuri) pentru realizarea de retele de comunicatii 
subterane si infrastructura suport (camere de tragere si tuburi) 

- pentru detinatorii care doneaza Municipiului Tecuci tuburi de fibra optica Si pentru iluminatul 
public 	mp(ml x lm latime) 
6. Pe terenuri proprietatea Municipiului Tecuci (terenuri) pentru realizarea de retele de comunicatii 
subterane Si infrastructura suport (camere de tragere Si tuburi) 	mp(ml x lm latime) 
Subsemnatul 	  , domiciliat in, jud. 	  , Loc. 	  
str.  	, et. 	, ap. 	, tel. 	  avand CNP , rir. 	 , bl. 	, Sc. 
	 , administrator/reprezentant al SC 	  , cu sediul (adresa de 
corespondenta) in, jud.     , str. 	  , nr. 	 , bl. 	 , sc. ,Loc. 
	 , et. 	 , ap. 	 , tel. 	  , Fax. 	 , e-mail 	 , inregistrat la Registrul 
comertului 	sub 	nr. 	 , 	CUI 	 , 	cont 	bancar 	nr. 
	  , deschis la Banca 	  , in calitate de Fumizor de 
infrastructura suport pentru retele comunicatii electronice certificat cu Autorizatia nr. 	din 	 
In calitate de proprietar a nr de 	 stalpi amplasati in Municipiul Tecuci str. 	  
identificati prin (eticheta, marcaj, etc.) 	, utilizati in regim de infrastructura suport inchiriat 
pentru amplasarea de echipamente Si retele de comunicatii electronice aeriene de catre: SC 

Anexam prezentei cereri pe hartie Si in format digital urmatoare documente: 
- copia documentelor de identificare ale solicitantului: CUI /CIF/ Certificat constatator de la Oficiul 

Registrului Comertului; 
- imputernicirea persoanei care reprezinta solicitantul 
- actul de identitate al administratorului sau imputernicitului legal; 
- dovada calitatii de operator/fumizor de infrastructura suport pentru retele de comunicalii electronice; 
- Memoriu de prezentare a retelelor existente cuprinzand elementele prevazute in regulament 
- Plan de situatie pe suport cadastral, reali7at in sistem Stereo 1970, pe care sa fie evidentiate 
proprietatile identificate prin nr. cadastrale/nr. topo, Si traseul relelelor. 
- Copia cartilor funciare care urrneaza sa fie grevate de dreptul de acces; 

(data) Semnatura 
CERERE 
- pentru retele noi Si infrastructura suport - stalpi pentru acordarea dreptului de acces pe buntuile aflate 
in proprietatea publica sau privata a Municipiul Tecuci aflate in administrarea 

Subsemnatul 	 , domiciliat in, jud. 	 
	  , nr. 	 , bL 	, sc. 	, et. 	, ap. 	, tel. 	 
	  , administratorkeprezentant al SC 	 
corespondenta) in, jud. 	  , Loc. 	  , str. 
SC. 	 , et. 	, ap. 	 , tel. 	  , Fax. 	, e-mail 
comertului sub nr.  	CUT 	 

deschis la Banca 
Operator/Furnizor de servicii de comunicatii electronice certificat cu Autorizatia nr. 	 din 	 
aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Tecuci afectate de realizarea lucrarilor de 
construire/mutare a unei retele de comunicatii electronice in lungime de 	ml conform Certificatului 
de urbanism nr. 	si Proiectului nr. 	. Totodata, declaram ca am luat cunostinta, ne insusim 
prevederile HCL privind aprobarea solicit acordarea dreptului de acces pe urmatoarele: 
RETELE SUPRATERANE DE COMUNICATII ELECTRONICE 
1. Pe peretii interiori si in curtile interioare a cladirilor aflate in proprietatea / co-proprietatea 
Municipiului Tecuci (exceptand elementele contructive exterioare, expuse in zonele publice). 	ml 
2. In nise la fila fatadelor cladirilor altele decat cele situate in zona centrala Tecuci, ziduri de sprijin, 
pasaie, poduri, viaducte, etc. aflate in proprietatea/ co-proprietatea Municipiului Tecuci 	.ml 
3 In nise la fila fatadelor cladirilor situate in zona central a Municipiului Tecuci 	ml proprietatea/ 
co-proprietatea Municipiului Tecuci 
INFRASTRUCTURA SUPORT - STALPI PENTRU RETELE AERIENE DE COMUNICATII 
ELECTRONICE 

, Loc. 	  str. 
avand CNP 

, cu sediul (adresa de 
 , nr. , bl. 

	 , inregistrat la Registrul 
, cont bancar nr. 
	 , in calitate de 



4. Pe lerenuri proprietatea Muicipiu1ui Tecuci pentru 'amplasare de infrastruct .ura suport - stalpi 
	stalpi 
5. Pe infrastructura suport - stalpi proprietatea Municipiului Tecuci: 

- Pentru retele de comunicatii 
- Cutii de distribute 

- Rezerve de cablu 	puncte de acces 	.puncte de acces 	.puncte de acces 
RETELE SUBTERANE DE COMUNICATII ELECTRONICE 
6. Pe terenuri proprietatea Municipiului Tecuci (terenuri) pentru realizarea de retele de comunicatii 
subterane si infrastructura suport (camere de tragere si tuburi) - pentru detinatorii care doneaza 
Municipiului Tecuci tuburi de fibra optica si pentru iluminatul public 	ml 
7. Pe terenuri proprietatea Municipiului Tecuci (terenuri) pentru realizarea de retele de comunicatii 
subterane si infrastructura suport (camere de tragere si tuburi) 	ml conform Regulamentului si a 
tarifelor stabilite pentru acordarea dreptului de acces si suntem de acord sa se prevada in Contractul ce 
urmeaza a fi semnat cu Municipiul Tecuci urmatoarele: 

- la finalizarea lucrarilor la canalizatia subterana, sa predam in proprietatea publica a Municipiului 
Tecuci, o tubeta pentru pozarea fibrei optice (o 50mm) si un tub avand diametrul 0 100 mm pentru 
amplasarea unor cabluri electrice (0,4 KV) necesare alimentarii cu energie electrica a camerelor de 
supraveghere, a instalatiilor de semaforizare si a stalpilor de iluminat public aflate in exploatarea 
Municipiului Tecuci si sa permitem accesul pe stalpi pentru amplasarea cablurilor aflate in exploatarea 
Municipiul Tecuci ce deservesc scopuri similare; 
- la finalizarea contractului sa dezafectam/ridicam de pe domeniul public si din canalizatii, cablurile Si 

echipamentele amplasate Si sa predam in proprietatea publica a Municipiului Tecuci infrastructura 
suport (canalizatia subterana sau/si stalpi) daca dezafectarea acesteia nu este posibila sau profitabila; 



thl-d 
CONTRACT  CADRU NR.   

 (Q Yet Coyoyeav#  

Privind accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau / 
privata a municipiului Tecuci 
1. PARTILE CONTRACTANTE: intre: MUNICIPIUL TECUCI, legal reprezentat prin Primar 
Catalin Constantin Hurdubae , cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, municipiul Tecuci, judetul 
Galati, cod postal 805300, Romania, cod de inregistrare fiscala nr. 4269312, cont hamar IBAN 
R009TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria municipiului Tecuci in calitate de 
ADMINISTRATOR, 

Si 
S.0 	  cu sediul social/domiciliul in (localitatea) 	  
str 	  nr 	 , bloc 	 , scara 	 , etaj 	 , apartament 	 
j udet/sector 	  , stat 	  , inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului/Registrul asociatiilor i fundatiilor/Registrul federatiilor sub nr   , din 
	 , cod fiscal nr 	  din 	  , reprezentata de 	  
  , cu functia de   , in calitate de furnizor autorizat de retele 
publice de comunicatii electronice, in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, 
denumit(a) in continuare "OPERATOR", 

Avasnd in vedere 
- OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de retele publice de comunicatii 
electronice nr 	  din data de 	  , ce Ii confera dreptul de a negocia 
incheia contracte de acces pe proprietatea publica sau privata in vederea instalarii, intretinerii, 
inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura 
necesare sustinerii acestora; 
- Prin hotararea Consiliului local al municipiului Tecuci nr     s-a aprobat Regulamentul 
referitor la conditiile in care se realizeaza accesul fumizorilor de retele publice de comunicatii 
electronice pe proprietatea publica sau privata a municipiului Tecuci, s-au stabilit tarifele aplicate 
pentru acordarea dreptului de acces pe proprietatea publica i privata a municipiului i s-a mandatat 
Primarul municipiului Tecuci in vederea constituirii comisiei tehnice care va analiza indeplinirea 
conditiilor de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Tecuci; - Contractul este 
incheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a 
retelelor de comunicatii electronice, precum i pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea 
costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari i completari, prin Legea nr. 
140/2012, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum si ale oricaror altor acte normative 
care sunt incidente in materie. 
Partile au convenit de comun acord asupra termenilor si conditiilor contractului. 
2. DEFINITII 

2.1. Acces pe proprietatea privata sau publica reprezinta accesul pc, deasupra, in sau sub imobile 
aflate in proprietate privata sau publica a municipiului Tecuci, in scopul insta1rii , intretinerii, 
inlocuirii i mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura 
necesare sustinerii acestora. 

2 2 Infrastructura fizica reprezinta mice element sau parte componenta a unei retele, precum 
mice element necesar sustinerii acesteia, cu exceptia retelelor de comunicatii electronice, care pot fi 
utilizate pentru instalarea unei retele de comunicatii electronice fara a deveni ele insele elemente ale 
retelei de comunicatii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, tevile, camerele de tragere si de 
vizitare, cabinetele, clädinile si intrarile in cladiri, structurile de sustinere a antenelor, turnurile, 
stalpii, pilonii i alte constructii ingineresti parte a respectivei retele; cablunile,jp. 	v fibra 01)&ä 
neechipata, precum i elementele retelelor utilizate pentru furnizarea 	 sumului 
uman, astfel cum aceasta este definita la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/ I2Z - 	 a apei 
potabile, republicata, cu modificarile ulterioare; 

	

2.2.1. Accesul la infrastructura fizica - dreptul oricarui furnizor de re 	 catii 
electronice de a avea acces la elementele de infrastructura fizica detinute 	 strare 
sau concesiune de un operator de retea, in scopul construirii, 	 irii 

? 

mutarii retelelor de comunicatii electronice sau, acolo unde este cazul, a elerh4ftelsy ed. 	Structura 
fizica necesare sustinerii acestora; 



2.2.2. Lucrari de renovare majora - lucrari de constructii civile sau lucrari de inginerie civila 
executate in spatiul utilizatorului final, care includ modificari structurale ale intregii infiastructuri 
fizice interioare sau ale unei parti substantiale a acesteia si care necesita o autorizatie de 
constructie; 

2.2.3. Lucrari de interventie in prima urgenta 
Once fel de lucrari necesare la constructiile existente care prezinta pericol public ca urmare a unor 
procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a 
instalatiilor aferente acestora, pentru: a) punerea in siguranta, prin asigurarea cerintelor de rezistenta 
mecanica, stabilitate si siguranta in exploatare; b) desfiintarea acestora. 

2.3. Retea de comunicatii electronice reprezinta sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, 
echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse, inclusiv elementele de retea care nu sunt active, 
care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice on alte mijloace 
electromagnetice, incluzand retelele de comunicatii electronice prin satelit, retelele terestre fixe, cu 
comutare de circuite si cu comutare de pachete, inclusiv internet, si mobile, retelele electrice, in 
masura in care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicatii electronice, retelele 
utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale si retelele de televiziune prin cablu, 
indiferent de tipul de informatie transmisa. 

2.4. Retea publica de comunicatii electronice reprezinta o retea de comunicatii electronice care este 
utilizata, in intregime sau in principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice 
destinate publicului. 

2.5. Serviciu de comunicatii electronice destinate publicului reprezinta un serviciu de comunicatii 
electronice fumizat, de reguld, cu titlu oneros, exclusiv sau in principal, unor terte persoane. 
2.6. Fumizor de retele de comunicatii electronice reprezinta o persoana a carei activitate consta, in 

tot sau in parte, in furnizarea unei retele de comunicatii electronice in conditiile regimului de 
autorizare generala. 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1. ADMINISTRATORUL constituie dreptul de acces pe proprietatea publica si/sau privata a 

municipiului Tecuci aflat in administrarea sa, situat/situata in 	 
inscris in Cartea Funciard nr 	 a municipiului Tecuci 	 , cu numarul 
cadastral.     , (teren si/sau cladiri) in favoarea OPERATORULUI, in 
vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii urmatoarelor elemente de retea publica de 
comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acesteia: 
- RETELE SUBTERANE - RETELE SUPRATERANE - CA.MINE RACORD RETELE 
SUB TERANE 
3.2. Dreptul de acces prevazut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercita in conditiile 

legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietatii. 
3.3. Dreptul de acces pe o proprietate privata si conditiile realizarii accesului, de catre persoanele 

care fumizeaza exclusiv pentru nevoi proprii retele de comunicatii electronice, se negociaza de care 
parti, in conditiile Legii nr. 159/2016 si ale prezentului contract. 

3.4. Furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati pe, 
deasupra, in sau sub imobilele aflate in proprietate publica, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, 
galerii tehnico-edilitare, pasaje si viaducte, stAlpi si piloni, si terenuri agricole, in conditiile Legii nr. 
159/2016 si al prezentului contract, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a) exercitiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil 
respectivelor imobile proprietate publica on uzului sau interesului public clinia Ii sunt destinate 
imobilele in cauza; 

b) efectuarea lucrarilor in cauza nu este de natura sa contravina cerintelor specifice de urbanism, 
de amenaj are a teritoriului sau privind calitatea in constructii on celor privind protectia mediului, a 
sanatatii, apararii, ordinii publice si securitatii nationale, pe care trebuie sa 1- :. ,-.1.:—......- ctivitatile ce 
se desffisoard pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza. 	 * 

c) once interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelf ' dip' 	i 	vtectie, 
precum si once modificare a situatiei juridice a monumentelor istorie i i  ; 	a 	 nditiile 
Legii nr.422/2001(republicata si actualizata). Interventiile asupra mon a ve 	a numai 
pe baza si cu respectarea avizului emis de catre Ministerul Culturii si I. rt4, 	s, u, dupd 
caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Cultu 4l eyetigitirak ationale. 
Interventiile care se efectueaza asupra imobilelor care nu sunt monumente i i eLdh 	e se afla in 
zona de protectie a monumentelor istorice sau in zone construite protejate, se .autorizeaza pe baza 



avizului Ministerului Culturii i Identitatii Nationale sau, dupa caz, al serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii i Identitatii Nationale si al celorlalte avize, potrivit 
dispozitiilor legale in vigoare. 
3.5 Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice beneficiaza de dreptul de acces pe 

proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate privata a municipiului Tecuci, daca sunt 
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) dreptul de folosinta asupra imobilelor in cauza nu ar fi afectat sau ar fi afectat intr-o masurd 
nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrari ori, dacd un alt furnizor de retele de comunicatii 
electronice, autorizat in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, a efectuat deja 
lucrari de acces pe proprietati pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza, dreptul de folosinta asupra 
imobilelor nu ar fi afectat in mod permanent de o restrangere suplimentara prin efectuarea unor noi 
asemenea lucrari; 

b) exercitiul acestui drept sau efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati nu este de natura sä 
contravina unor norme legale imperative on cerintelor specifice de urbanism, de amenaj are a 
teritoriului sau privind calitatea in constructii on celor privind protectia mediului, a sandtatii, 
apardrii, ordinii publice sau securitatii nationale, pe care trebuie sã le respecte activitatile ce se 
desfdsoard pe, deasupra, in sau sub imobilele in cauza; 

c) sa existe un contract incheiat in conditiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicatk cu modificarile ulterioare, cu titularul dreptului de proprietate privata sau cu titularul 
altor drepturi reale principale on cu titularul dreptului de folosinta sau de administrare asupra 
imobilului afectat, prin care sä se stabileasca conditiile de exercitare a dreptului de acces pe 
proprietatea sa privata, sau sä existe o hotarare judecatoreasca definitiva, care sä tind loc de contract 
intre 

3.6. Accesul se acorda incepand cu data de 	 , pe toata durata contractului. 
3.7. Suprafetele de teren si/sau constructie asupra carora se exercita dreptul de acces sunt 

urrnatoarele: 
- Circulatii publice (trotuar, carosabil, parcare); 
- Spatiu verde; 
- Fatadele cladirilor, spatiile interioare i exterioare comune ale cladirilor; 

a) Dreptul de acces, in intelesul prezentului contract, include posibilitatea de a avea liber acces 
pe proprietatea publica i privata a municipiului inclusiv once drepturi accesorii, precum dreptul de 
servitute de trecere si/sau dreptul de instalare a liniei subterane si/sau aeriene de alimentare cu 
energie electrick precum i dreptul de a obtine toate avizele i autorizatiile necesare, in vederea 

intretinerii, inlocuirii sau mutarii elementelor de retele publice de comunicatii electronice 
sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, prevazute la art. 3.1., in conformitate 
cu interesele OPERATORULUI. 

b) Instalarea, intretinerea, inlocuirea sau mutarea elementelor de retele publice de comunicatii 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora se va realiza dupa cum 
urmeaza: 

- Intretinerea retelei existente in sistem aerian se va face fard afectarea fatadelor cladirilor; se va 
realiza identificarea prin etichetare; nu se permite rezerva de cablu pe stalpi; 

- La punerea in functiune a retelei subterane se va dezafecta reteaua aeriana; 
c) Durata estimativa a executarii lucrarilor de instalare, intretinere, inlocuire sau mutare a 

elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare 
sustinerii acestora, in conformitate cu prevederile art. 3.7. b., va fi de 6 (sase) luni de la obtinerea 
autorizatiei de construire. 

d) Metodele de lucru ale fiecarui OPERATOR ce urmeaza a fi utilizate pentru realizarea 
lucrarilor de acces pe proprietate, conditiile efective, precum i utilajele folosite sunt: - 
Subtraversarea strazilor/bulevardelor se va realiza prin foraj orizontal; 
3.8. In vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sou mutarii elementelor de•ublica de 

comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura necesare estora, 
OPERATORUL va efectua urmatoarele lucrari: 

a) conform planificarii OPERATORULUI, lucrarile de instalare,f 	ir 	t. e a 
elementelor de retele publice de comunicatii electronice sau a elementelor are 
sustinerii acestora: 

- se face cu respectarea legislatiei in vigoare; 



b) periodic, lucrari de intretinere si reparatii a elementelor de retele publice de comunicatii 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora: 

- se vor face cu respectarea Legii nr. 50/1991, actualizata i republicata si a Ordinului nr. 
839/2009 privind noutnele de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

c) In caz de necesitate, lucrari de interventie in prima urgenta: 
- se vor executa dupd notificarea ADMINISTRATORULUI cu respectarea Legii nr. 50/1991 

actualizata i republicata si a Ordinului nr. 839/2009 privind noutnele de aplicare a Legii nr. 50/ 
1991; 

d) lucrari de renovare majord pentru infrastructura fizica a retelelor de comunicatii electronice: 
- se vor face cu respectarea Legii nr. 50/1991, actualizata i republicata si a Ordinului nr. 

839/2009 privind not 	inele de aplicare a Legii nr. 50/1991; 
OPERATORUL va utiliza bunurile municipiului Tecuci situate in zona de acces numai in vederea 

instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii elementelor de retea publica de comunicatii electronice 
sau elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora. 
4. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti. 
4.2. Perioada pentru care se incheie contractul este de: 

- 20 (doudzeci) ani pentru retelele publice de comunicatii electronice amplasate subteran. 
Contractul poate fi modificat/prelungit prin act aditional cu acordul partilor, in conditiile legiiARE 

5.1. Tarifele valabile la semnarea contractului au fost stabilite prin hotararea Consiliului local al 
municipiului Tecuci nr 	.... din 	 

5.2. OPERATORUL are obligatia sä plateasca pentru ocuparea i folosinta imobilelor proprietate 
publica sau privata a municipiului Tecuci urrnatoarele tarife, dupd cum urmeaza: conform Deciziei 
presedintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea 
dreptului de acces pe, deasupra, in sau imobilele proprietate publica Valorile nu contin TVA Tariful 
pentru reteaua subterand se aplica la metrul liniar de canalizatie cu o latime medie de 0,35 metri 
liniari apartinand unui OPERATOR, indiferent de numarul de tubete amplasate in aceasta. Valoarea 
anuala a contractului este de   fard TVA, reprezentand o valoare trimestriala de 
  lei si a fost calculata pentru anul calendaristic   astfel:   Tarifele 
prevazute in prezentul contract, se indexeaza anual cu rata inflatiei pentru servicii. in cazul aparitiei 
unor modificari in ceea ce priveste aplicarea taxei pe valoare adaugata., facturarea tarifelor se va 
efectua cu respectarea modificarilor legislative. 
5.3. Plata sumei prevazute la art. 5.2. se datoreaza de la momentul semnarii de catre parti a 

procesului verbal de incepere a lucrarilor. Sumele incasate cu titlu de tarife pentru exercitarea 
dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a municipiului Tecuci, se fac venit la bugetul 
local al municipiului Tecuci. 

5.4. Tarifele anuale i trimestriale se stabilesc la inceputul fiecarui an calendaristic dupa aplicarea 
ratei inflatiei pentru servicii stabilit de Institutul National de Statistica — Directia Judeteana de 
Statisticä Galati. 
5.5. Calculul tarifelor datorate pentru perioade mai mici de un an calendaristic face dupd cum 

urrneaza: tarifele datorate se calculeazä avându-se in vedere ziva inceperii lucrrilor Inscrisä in 
procesul verbal de incepere a lucrarilor tinãnduse cont de numàrul efectiv de zile pânä la sfarsitul 
anului i avand in vedere tarifele stabilite conform prezentului contract. 

5.6. In situatia prevazuta la alin. 5.5. impunerea la plata tarifului se datoreaza luandu-se in calcul 
ziva in care au Inceput efectiv lucrärile. Prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991 se aplica in 
mod corespunzator pentru impunerea la plata tarifului, in situatia in care OPERATORUL nu 
intiinteaza autoritatea localä asupra datei de incepere a lucrarilor. 

5.7. In cazul in care data Inceperii efective a lucrarilor se situeazä dupd teumenul trimestrial de 
plata, respectiv data de 10 a lunii urmatoare trimestrului, plata se considera in termen daca tarifele 
datorate se achitäIntermenele mentionate in aim. 5.3.-5.6., 5.8. si 5.10. 

5.8. ADMINISTRATORUL va emite factura pentru tariful datorat de 
zile de la expirarea fiecarui trimestru. Tarifele trimestriale se achitä de 
de 10 zile de la expirarea fiecarui trimestru. Tarifele pot fi achitate 

5.9 In situatia neachitärii de cätre OPERATOR a tarifelor datorat 
expirarea fiecarui trimestru, incepând cu cea de a 11-a zi, OPERATA .  
Tecuci majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau 
Incepând cu ziva imediat urmatoare termenului de scadenta  i pand la 
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inclusiv. Cuantumul acestora va fi actualizat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum si al altor acte 
normative ulterior adoptate. 

5.10. incepand cu anul 2019, Serviciul Contracte va comunica furnizorului de retele de comunicatii 
electronice in perioada 25-28 februarie rata inflatiei pentru servicii a anului anterior conform datelor 
furnizate de Institutul National de Statistica — Directia Judeteand de Statistica Galati precum 
factura cu valoarea rezultata. In urma aplicärii acestei rate. Valoarea inflaTiei datorata va fi achitata 
pana cel tarziu la data de 31 martie a anului in curs. in cazul neachitarii pana la data scadenta de 31 
martie incepand cu data de 1 aprilie OPERATORUL va datora majorari de intarziere conform Cap. 
5, art. 5.9. din prezentul contract. in cazul in care dupd aplicarea ratei inflatiei, prin insumarea valorii 
acestei rate cu valoarea taxei din anul anterior ar rezulta o valoare anuala a tarifului pentru anul in 
curs mai mica decat cea datorata / achitata in anul anterior, valoarea tarifului anual pentru anul in 
curs va fi cea stabilitä in anul anterior, in sensul cä nu se va modifica. Once modificare intervenita cu 
privire la lungimea retelei de comunicatii electronice detinute sou a echipamentelor necesare 
sustinerii Si functionarii acesteia care implica recalcularea taxelor, se comunica atat Directiei 
urbanism cat si Directiei autorizare i sprijin operatori economici prin depunerea unei noi solicitari in 
conditiile stabilite prin Regulamentul aprobat conform H.C.L. nr.  , urmand procedura 
standard privind acordarea accesului in cazul extinderii retelelor, jar in cazul diminuarii lungimii 
retelelor prin aplicarea prevederilor prevazute de Legea nr. 50/1991. 
5.11. in situatia in care, cu ocazia efectuarii lucrarilor se produc pagube materiale 

ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plati acestuia, ca parte a tarifului convenit, o 
despagubire calculata avand in vedere urmatoarele criterii: 

- categoria de folosinta i suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor; 
- tipurile de culturi i plantatii afectate de lucrari; - categoria constructiei (constructii de cladiri 

sau constructii ingineresti) i suprafata construitä afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor; 
- activitatile restranse cu ocazia efectuarii lucrarilor; - gradul de uzura al imobilului. 

5.12. Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de acces incheiat intre municipiul Tecuci 
furnizorii de retele publice de comunicatii electronice cad in totalitate in sarcina 

OPERATORULUI. 
6. DREPTURILE I OBLIGATIILE PARTILOR 

6.1. ADMINISTRATORUL, are urmatoarele drepturi: 
a) sä incaseze tariful datorat pentru exercitarea de care OPERATOR a dreptului de acces, suma 

care include atat contravaloarea folosintei, cat i , in masura in care se produc prejudicii prin 
efectuarea lucrarilor, i despagubirea aferenta; 

b) sa beneficieze de repunerea in starea initiala a imobilului afectat de exercitarea dreptului de 
acces pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in proprietatea publica a statului on a unitatilor 
administrativ-teritoriale on dupd incetarea exercitarii dreptului de acces, sau de compensarea 
cheltuielilor determinate de aducerea in starea initiala a respectivului imobil; 

c) sä fie notificat prin intermediul persoanei care exercita dreptul de folosinta asupra imobilului 
sau, in lipsa acesteia, personal, cu cel putin cloud zile lucratoare in avans cu privire la accesul 
persoanelor imputernicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrarilor prevazute la art. 3.8. sau 
pentru desfasurarea unor activitati de studiu on de proiectare in vederea efectuarii acestor lucrari, cu 
exceptia cazului in care este necesara efectuarea unor lucrari de interventie in prima urgenta; 

d) sã fie notificat, prin intermediul persoanei care exercita dreptul de folosinta asupra imobilului 
sau, in lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor imputernicite de OPERATOR pentru 
efectuarea unor lucrari de intretinere sau de interventie de prima urgenta pentru prevenirea sau 
inlaturarea consecintelor generate de producerea unei calamitati naturale on a unui sinistru deosebit 
de gray sau a unor lucrari de intretinere on de reparatii impuse de asigurarea continuitatii furnizarii 
retelelor i serviciilor de comunicatii electronice; 

e) sà Ii fie afectat intr-o masura nesemnificativa dreptul 	 lo sinta 
gratuitatinchiriere/concesiune/administrare asupra imobilului care face obi 	 es; 

0 sa solicite mutarea in cadrul aceleiasi proprietati a elementelor 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii aceste 	 Eeasta 
este necesard pentru executarea unor lucrari sau edificarea unor constructii 

o 



g) la incetarea prezentului contract sã obtina dreptul de proprietate/folosinta asupra eventualelor 
imbunatatiri aduse terenului de catre OPERATOR in perioada de derulare a prezentului contract si 
care conduc la cresterea calitatii agricole si/sau la consolidarea terenului; 

h) in situatia in care terenurile/imobilele ce apartin domeniului public sou privat ce fac obiectul 
contractului sunt identificate, ulterior, ca find notificate in temeiul Legii nr. 10/2001 sou a unui 
eventual litigiu, contractul se va rezilia de la data comunicarii oficiale a existentei notificarii facuta 
OPERATORULUI de catre municipiul Tecuci si de asemenea cheltuielile determinate de aducerea in 
starea initiala a proprietatii notificate vor cadea in sarcina OPERATORULUI. 

i) in situatia in care, ulterior incheierii contractului, instantele de judecata competente vor pronunta 
hotarari judecatoresti in sensul restituirii in natura a terenurilor / imobilelor apartinand municipiului 
Tecuci si, totodatä fac obiectul prezentului contract, OPERATORUL are obligatia de a aduce 
imobilul/ terenul (ce face obiectul restituirii in natura) la starea iniia1ã pe cheltuiala proprie; 

j) in situatia in care, ulterior incheierii contractului, terenurile/ imobilele sunt identificate ca 
proprietate privata a unor persoane fizice sau juridice i , totodata fac obiectul prezentului contract, 
OPERATORUL are obligatia de a reduce imobilul/ terenul la starea initiala pe cheltuiala proprie, cu 
obligatia ADMINISTRATORULUI de a asigura OPERATORULUI un spatiu similar pentru a putea 
reloca infrastructura pe un teren similar aflat in proprietatea municipiului Tecuci. 
6.2. ADMINISTRATORUL - MUNICIPIUL TECUCI are urmatoarele 

a) sã asigure accesul la termenele convenite de parti si in zonele stabilite la art. 3. 7, inclusiv 
prin eliminarea acelor imprejurari care ar putea impiedica exercitarea dreptului de acces in bune 
conditii, astfel: 

garanteze liberul acces la imobil, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea unei 
notificari din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR in vederea 
efectuarii masuratorilor pentru intocmirea proiectului de lucrari; 

ii. sa garanteze liberul acces, in maxim 30 zile lucratoare de la primirea unei notificari din 
partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR si pentru toate materialele, 
utilajele i instalatiile necesare atat la executarea lucrarilor de constructii i amenajari, cat si a 
lucrarilor de asamblare, instalare, modificare, operare, intretinere i reparare a retelelor publice de 
comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, asa cum au 
fost descrise la art. 3.1.; 

iii. sa pund la dispozitia OPERATORULUI toate informatiile necesare legate de existenta 
unor eventuale restrictii asupra utilizarii imobilului, impuse de un tert, in cazul in care acestea exista 

b) sä asigure, intr-o maniera care sä afecteze cat mai putin aspectul exterior al proprietatii 
mediul inconjurator, taierea arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor on fadacinilor care 
ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrarilor de acces, la solicitarea in scris a 
OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI i cu acordarea unei despagubiri conform art. 
5.11., in situatia in care se constata necesitatea taierii de arbori, dirigintele de santier trebuie sa 
intruneasca o comisie de constatare din care sä faca parte in mod obligatoriu un membru din cadrul 
Comisiei locale pentru ordonarea vegetatiei i sä intocmeascä nota de constatare i proces verbal; 

c) sa semneze procesul verbal de incepere a lucrarilor in ziva inceperii lucrarilor; in cadrul 
procesului verbal se vor mentiona starea fizica a imobilului, dotarile i utilitatile de care acesta 
beneficiazä in momentul inceperii lucrarilor; 

d) sä efectueze reparatiile necesare asupra imobilului pe toata durata contractului, cu exceptia 
celor cauzate de exercitarea dreptului de acces; 

e) sa se abtind de la once fapt personal, care ar avea drept consecintä impiedicarea sau limitarea 
exercitarii de catre OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului contract; 

0 sa nu instaleze in incinta imobilului on pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente 
tehnice care ar putea sä afecteze buna functionare a retelei OPERATORULUI, fard acordul scris al 
acestuia; 

g) sä raspunda pentru evictiunea totala sau partiala i pentru viciile 	in 	 lui care 
impiedicä exercitarea in bune conditii a dreptului de acces; 

h) sa nu pretinda Si sä nu primeasca nici un drept in legatura 	 en i a 
OPERATORULUI, altul decat dreptul de a primi pla ,tile prevazute in pre 

i) sa despagubeasca OPERATORUL in cazul in care, in exploatarea 6 . , 	 sfeItAiublice 
de comunicatii electronice sau de infrastructura amplasate pe, deasupra:,` 	awystsWcimpioil, apar 
defectiuni tehnice din culpa ADMINISTRATORULUI; 	 C A 



j) sä perinita in eel mai scurt timp accesul persoanelor irnputernicite de OPERATOR, pe baza 
unei notificäri cornunicate in scris persoanei care exercitä dreptul de folosintä asupra imobilului sau, 
in lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI; in cazul in care se impune efectuarea unor lucrari de 
intretinere sau de reparatii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau Inläturarea consecintelor 
generate de producerea unei calamitäTi naturale on a unui sinistru deosebit de gray sau a unor lucrari 
de intretinere sau de reparatii impuse de asigurarea continuitatii furnizarii retelelor i serviciilor de 
comunicatii electronice; 

k) sa acorde i OPERATORULUI eventualele conditii mai favorabile, inclusiv referitoare la 
tarif, in ceea ce priveste exercitarea dreptului de acces pe proprietati, stabilite de ADMINISTRATOR 
in favoarea unor terti furnizori de retele publice de comunicatii electronice prin contractele incheiate 
cu acestia; 

I) sä punä la dispozitia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru Inscrierea 
dreptului constituit prin prezentul contract in cartea funciara a imobilului i pentru obtinerea 
avizelor/autorizatiilor necesare pentru efectuarea lucrärilor; 

m) in situatii justificate de necesitatea efectuärii unor lucrari asupra imobilului ce ar afecta 
retelele de comunicatii electronice sau elementele de infrastructurä necesare sustinerii acestora, sau 
buna lor intretinere on care ar necesita mutarea lor sä notifice, in scris, OPERATORULUI aceasta 
intentie, cu cel putin 30 (treizeci) zile lucratoare Inainte de data planificatä a inceperii lucrarilor; 
partile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasarnent; 

n) sa asigure exercitarea dreptului de acces in conditii la fel de comode pentru OPERATOR in 
cazul in care, in vederea constructiei de cladiri sau realizärii de lucräri, solicita reasezarea retelelor de 
comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructurä necesare sustinerii acestora, notificand in 
acest sens OPERATORUL conform lit. m); 

o) sa permita ca lucrärile efectuate in zona de protectie a retelei OPERATORULUI sä se realizeze 
in prezenta reprezentantilor acestuia. 
6.3. OPERATORUL are urmatoarele drepturi: 

a) sä beneficieze de dreptul de acces pe terenul/constructia preväzutä la art. 3.1., in conditiile 
Legii nr. 159/2016 si ale prezentului contract; 

b) sa Imputerniceascä persoane care sä efectueze lucräri de acces, inclusiv cele de interventie in 
prima urgenta, sau sä desfa.soare activitati de studiu on de proiectare in vederea efectuarii acestor 
lucrari; aceste persoane au dreptul de acces numai in masura in care este necesar pentru Indeplinirea 
atributiilor de serviciu, pe baza unei imputerniciri scrise din partea OPERATORULUI i cu acordul 
persoanei care exercita dreptul de folosinta asupra imobilului sau, in lipsa acesteia, cu acordul 
ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se realizeaza cu respectarea clauzelor 
privind notificarea, prevazute la art. 10. 

c) sa realizeze, dupd transmiterea unei notificari cu cel putin cloud zile lucratoare in avans, 
operatiunile prevazute la art. 6.2 lit. b), daca in termen de 45 de zile de la primirea solicitarii din 
partea ADMINISTRATORULUI nu efectueaza aceste operatiuni. Operatiunile se vor realiza intr-o 
maniera care sä afecteze cat mai putin aspectul exterior al proprietatii i mediul inconjurator. 

d) sa incheie contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizica (instalata conform 
prezentului contract) cu al ti furnizori autorizati de retele publice de comunicatii electronice; 

e) sä solicite ca lucrarile efectuate in zona de protectie a retelei sale sä se realizeze in prezenta 
reprezentantilor sai; 

f) sä beneficieze de garantia impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale; 
g) sa fie notificat despre intentia ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrari asupra imobilului 

ce ar afecta retelele de comunicatii electronice sau elementele de infrastructura necesare sustinerii 
acestora, sau buna lor intretinere on care ar necesita mutarea lor, cu cel putin 30 zile lucratoare 
inainte de data planificata pentru inceperea lucrarilor. 
6.4. OPERATORUL are urmatoarele obligatii: 

a). poarta raspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, 	 tre ag a 
perioada contractuala; 

b). sä notifice persoanei care exercita dreptul de folosinta asus 	 lipsa 
acesteia, ADMINISTRATORUL cu cel putin cloud zile lucratoare in av e itarea 
dreptului de acces de catre persoanele imputernicite de OPERATOR, cu /re este 
necesara efectuarea unor lucrari de interventie in prima urgenta, caz in caA,,, o4P ara s a face in 
scris in conditiile stabilite prin prezentul contract; 

c). sä semneze procesul verbal de incepere a lucrarilor in ziva inceperii lucrarilor; 



d). sã obtina avizele/autorizatiile necesare pentru realizarea lucrarilor; 
e). sa efectueze lucrarile de acces pe, deasupra, in sau sub imobilul ce face obiectul prezentului 

contract cu respectarea cerintelor specifice de urbanism, de amenaj are a teritoriului sau privind 
calitatea in constructii si a celor privind protectia mediului, a igienei i sanatatii publice, a muncii, a 
ordinii publice i sigurantei nationale. Refacerea tramei stradale afectata de amplasarea retelelor de 
comunicatii electronice se va realiza cu respectarea tuturor normativelor tehnice astfel incat, la 
finalizarea lucrarilor, aceasta sa fie adusa la starea 

f). sã suporte in intregime cheltuielile legate de indeplinirea formalitatilor necesare pentru 
inscrierea dreptului constituit prin prezentul contract in cartea funciara a imobilului, cheltuielile cu 
intreaga documentatie necesara incheierii contractului de acces precum i cele ocazionate de 
autentificarea contractului; 

g). sa suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, intretinerea 
repararea retelelor publice de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura necesare 

sustinerii acestora, asa cum au fost descrise mai sus; 
h). sa plateasca suma reprezentand contravaloarea dreptului de acces in conditiile stabilite prin 

prezentul contract, suma care include atat contravaloarea folosintei, cat si, in masura in care se 
produc prejudicii prin efectuarea lucrarilor, despagubirea aferenta; 

i). sa reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice sou elementele de infrastructura 
necesare sustinerii acestora, in cadrul aceleiasi proprietati, pe cheltuiala proprie, cand aceasta 
reasezare este solicitata de ADMINISTRATOR pentru constructia de cladiri sau pentru efectuarea de 
lucrari, in conditiile convenite prin prezentul contract. Cand reasezarea elementelor retelelor de 
comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura destinate sustinerii acestora este necesara 
pentru efectuarea unor lucrari de catre alte persoane decat ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi 
suportate de acestea. in condifiile in care lucrkile efectuate pe domeniul public sau privat nu au fost 
aduse la starea iniialä intr-un timp stabilit prin clauzele contractuale, ADMINISTRATORUL va 
solicita refacerea lucrarilor de catre o alta societate comerciala autorizata, jar valoarea facturii pentru 
lucrarea efectuata va fi suportata de catre OPERATOR. 

j). 5 pund la dispozitia persoanelor care efectueaza lucrari in zona de protectie a propriei retele 
toate informatiile necesare, astfel incat sä se evite producerea unor daune retelei de comunicatii 
electronice; 

k). sa respecte normele i standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, in 
sau sub imobilul ce face obiectul prezentului contract; 

1). sa nu afecteze, decat cel mult intr-o masura nesemnificativa, dreptul de folosinta asupra 
imobilului in cauza prin efectuarea lucrarilor de acces sau, in cazul in care au fost dej a efectuate 
lucrari de acces asupra aceluiasi imobil de catre un alt furnizor de retele publice de comunicatii 
electronice, sä nu afecteze in mod permanent dreptul de folosinta asupra imobilului, printr-o 
restrangere suplimentard determinata de efectuarea unor noi asemenea lucrari; 

m). prin exercitarea dreptului de acces prevazut la art. 3.1, OPERATORUL nu va cauza 
schimbarea destinatiei imobilului; 

n). de a readuce in starea iniialä proprietatea afectata de exercitarea dreptului de acces pe, 
deasupra, in sau imobilele afiate in proprietate publica a statului on a unitatilor administrativ-
teritoriale on dupd incetarea exercitarii dreptului de acces sau, prin acordul partilor, de a compensa 
municipiului Tecuci cheltuielile determinate de aducerea in starea initiala a proprietatii afectate; 

o). sà foloseasca suprafetele de teren/ constructiile afectate de exercitarea dreptului de servitute in 
scopul pentru care s-a incheiat prezentul contract; 

p). sã restituie suprafata de teren/ constructie la sfarsitul perioadei prevazute in prezentul 
contract. 

r). sà respecte prevederile mentionate in H.C.L. nr 	 ./ 	 
Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul furnizorilor 
comtmicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a municipiului 
tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces rezultate din caracte 
public ale imobilului. 
7. DURATA. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Lucrarile prevazute la art. 3.8. se executa de la data semnarii de 	ee. 
de incepere a lucrarilor. 	 e 

4:) 

7.2. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului contract se in 	eriolper 
(doudzeci) ani. 	 ' 

privind aprobarea 
de retele publice de 

v conditiile 
e interes 

verbal 

add de 20 



7.3. Partile convin ca modificdrile in contract sä se facd doar in urma unui acord scris, printr-un act 
aditional la prezentul contract. 
7.4 Contractul inceteazd prin acordul de vointa al pal -010r, prin disparitia imobilului, la expirarea 

perioadei prevazute la art. 4.2. ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligatiilor contractuale sau 
In conditiile prevazute la art. 7.6. on la art. 9.3. si art. 6.1. lit. h, i ij. 

7.5. Partile pot solicita rezilierea contractului, prin transmiterea unei notificdri cu cel putin 30 de 
zile inainte, pentru neexecutarea obligaii1or contractuale. Rezilierea opereazd de drept in termen de 
30 de zile de la data notificdrii referitor la nerespectarea obligatiilor contractuale daed in aceastd 
perioadd persoana notificatd nu Ii indeplineste obligatia contractuald pentru care a fost notificatd. In 
acest caz contractul se considerd reziliat si OPERATORUL are obligatia de a aduce imobilul la 
starea initialä prin dezafectarea retelelor de comunicatii electronice in termen de 30 de zile de la data 
la care i-a fost comunicatd rezilierea. 

7.6. OPERATORUL poate solicita incetarea contractului, prin transmiterea cdtre 
ADMINISTRATOR a unei notificdri cu cel putin cloud luni inainte, intr-una din situatiile urmatoare: 

a) utilizarea elementelor de retea sau de infrastructurd instalate devine imposibilä, oneroasd 
sau mai putin performanta decdt a fost prevdzut initial; 

b) se modified arhitectura retelei publice de comunicatii electronice a OPERATORULUI, jar 
elementele de retea instalate nu mai corespund noii arhitecturi; 

c) autorizatiile necesare desfasurdrii activitatii OPERATORULUI nu pot fi obtinute. 
8. CESIUNEA DREPTULUI 

8.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevazut la art. 3.1. unui alt furnizor de retele 
publice de comunicatii electronice, autorizat in conditiile legislatiei din domeniul comunicatiilor 
electronice, cu conditia notificdrii ADMINISTRATORULUI si a efectudrii inscrierii in cartea 
funciard. 

8.2. Cedarea dreptului de acces se poate face doar cu acordul ADMINISTRATORULUI si in 
conditiile in care OPERATORUL are achitate la zi tarifele si once alte debite rezultate din derularea 
contractului datorate cdtre ADMINISTRATOR. 

8.3. Municipiul Tecuci poate dezmembra/instraina bunurile sale la simpla notificare i fard 
acordul operatorului. In aceste situatii OPERATORUL poate opta pentru reasezarea elementelor 
retelelor de comunicatii electronice sau de infrastructurd necesard sustinerii acestora, pe bunurile din 
vecindtate proprietate a municipiului Tecuci, in baza unui act aditional insusit de Orli, sau poate sä 
incheie un nou contract de acces cu noul proprietar. 
9. FORA MAJORA 

9.1. Nici una dintre pa'rti nu rdspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod 
necorespunzdtor - totald sau partiald - a oricarei obligatii care Ii revine in baza prezentului contract, 
dacä neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiei respective a fost cauzatä de forta 
majord asa cum este definita de lege. 

9.2. Partea care invocã forta majord este obligatä sä notifice celeilalte parti in termen de 3 zile 
lueratoare producerea evenimentului i sa ia toate mdsurile posibile in vederea limitärii consecintelor 
lui. 

9.3. Daed aceste imprejurdri i consecintele lor dureazd mai mult de 30 zile lueratoare, fiecare parte 
poate renunta la executarea contractului pe mai departe, rarä ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese. 
10. NOTIFICARI 

10.1. In acceptiunea partilor, once notificare in scris adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil indeplinitd daed va fi transmisd la adresa prevazutä de prezentul articol. 

10.2. In cazul in care notificarea se transmite prin postd, se va utiliza un serviciu postal cu 
confirmare de primire si se considerd primita de destinatar la data mentio larul tipizat de 
confirmare de primire. 

10.3. In cazul in care se impune efectuarea unor luerdri de intretin( caracter de 
urgentd, notificarea telefonied va fi confirmatd ulterior in maxim do orA-fn -mail, fax 
sau postd. 

10.4. Dnä se trimite prin fax, notificarea se considerd primita in 	4uc 	rfiupä cea in 
care a fost expediatd.  

,4  C 10.5. Comunicarile de rutind se pot efectua prin e-mail. 
10.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor parti, necesare in derularea acestui contract 

sunt prevazute mai jos. In cazul modificdrii acestor informatii, Partea in cauzd este obligatd sä 



notifice cealalta parte cat mai curand posibil, sub sanctiunea considerarii valabile a comunickii 
transmise la vechiul punct de contact. 

10.7. Transmiterea notificarilor nu exonereaza operatorul de obligatia obtinerii autorizatiei de 
construire prevazute in Legea nr. 50/1991 si respectarii celorlalte prevederi ale hotararilor Consiliului 
local al municipiului Tecuci. 
ADMINISTRATOR Persoand de contact: 	  Telefon - 
Fax: 	 Email: 	  
OPERATOR Persoana de contact: 	  Telefon - 	  Fax: 
	 Email: 	  
11. LITIGII 

11.1. in cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, once litigiu 
decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, 
executarea on desfiintarea lui, se va solutiona de ckre instantele judecatoresti competente, de la 
sediul administratorului sau operatorului. 

11.2. in cazul neachitarii la termen a obligatiilor contractuale, pentru recuperarea sumelor datorate 
se aplicaprevederile Codului de procedura 

11.3. In cazurile prevazute la art. 7.4. din prezentul contract, evacuarea se va face pe cale 
administrativa, prin dispozitia Primarului, daca OPERATORUL nu elibereaza i preda bunul in 
termenul si conditiile stabilite prin notificare de catre ADMINISTRATOR. 
12. GARANTIA DE BUN A EXECUTIE 

12.1. Garantia de buna executie a contractului este de 10% din tariful anual datorat pentru un an 
calendaristic, respectiv de   lei fard TVA si se constituie de catre OPERATOR, prin punerea 
la dispozitia ADMINISTRATORULUI a sumelor respective, in scopul asigurarii autoritatii 
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 

12.2. Garantia de bund executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile 
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau in cazul 
in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, ADMINISTRATORUL are 
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. 

12.3. ADMINISTRATORUL are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
OPERATORUL nu ii indeplineste obligatiile asumate prin contract sau a termenelor stabilite pentru 
executarea lucrarilor. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, 
ADMINISTRATORUL are obligatia de a notifica OPERATORULUI pretentiile sale, precizand 
obligatiile care nu au fost respectate. 

12.4. Administratorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de build executie in cel mult 14 zile 
de la data indeplinirii de catre OPERATOR a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a 
ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia. 
13. CLAUZE FINALE 

13.1. in cazul in care partile Ii incalca obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract, partea 
care sufera vreun prejudiciu va avea dreptul de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc 
a obligatiei respective, jar once renuntare la drepturi se face in mod expres, in conformitate cu 
dispozitiile art. 13 Cod Civil. 

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, 
reprezinta vointa partilor i inlatura once alta intelegere verbala dintre acestea, anterioard sau 
ulterioara incheierii sale. 

13.3. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Legii nr. 159/ 
infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, ale Ordonantei de 
111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari 
287/2009 privind noul Cod Civil precum si ale oricaror altor acte no 
materie i aparute ulterior aprobarii; Legii nr. 50/1991 precum si a 
H.C.L. nr /   „privind aprobarea Regulamentului referitor la c 
accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe pro 
municipiului Tecuci". Prezentul contract a fost incheiat in forma auteh 
exemplare originale, eke unul pentru fiecare parte, astazi  

ADMINISTRATOR OPERATOR 	  
PRESEDINTE SEDINT A CONTRASEMNEAZA, 	 SECRETAR 
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ROMANIA 
DETUL GALATI 
MUNICIPIUL 

TECUCI 

805300 TECUC1, 
str. 1 Decembrie 1918 Rt. 66, 
TeL 0372-364111; fax:0236-816054; 
web: www.primariatecuci.ro ;  
e-mail: registraturamnnicipiultecuci..ro 

* * * 
*

EURO* 
*. 

*CEFiT* 
* * * 

iMMEI 

lista tarifelor cae se vor percepe peatro exclutaiea dreptulth de acces pe ,in san sub 
imobilele proprietate public/privata" a murricipiului Tecuci 

Nr. 
Qt. 

Tip acces Tarife annale 
Active, Cu 
exceptia 

cladirilor Cu 
valoare de 
patrimoniu 

Cladiri cu 
valoare de 
patrixnoniu 

1.. Cabluri direct ingropate in sapatura sub partea 
carosabila din ampriza strazilor urbane categoria 1 
(subtraversare) situate in localitati rang 2 si 3 

2,50 lei/nil - 

2- Cabluri direct ingtopate in sapatura sub partea 
carosabila din ampriza straz.ilor urbane categoria 
11 (subtraversare), situate in localit4i rang 2 §i 3 §i 
cabluri direct ingropate In/sub partea 
noncarosabila cfm 	ampriza striziaor urbane 
categoria I situate in. localitati rang 2 §i. 3 

0,69 lei/m1 - 

3- Cabluri direct instalate sub/pc/In dadiri d. 
birouriicladini rezidentiale - utilizare discontinua ' 

0 0,58 leihill 

4- Cabluti direct instalate .sub/perm cladixi de 
birouriklachri industriate/ciadiii rezidentiale - 
utili7are continua. 

1,31161m1 2,41 1eihnl 

- Cabluri direct instalate sub/petin cladiri tip centre' 
comerciale - utilizare dis.  continua 

1,16 leiffill 	: 72? lellml--  - 

6-  Cabluri direct instalate sublpefin cladiri tip 
centre comerciale - uttlizare continua 

3,38 lei/m1 5,55 lei/nil 

. 

7. Cutii instalate in subteran (pe/in galerii edilitare) 8.00 lei/m1 - 

8_ Cutii instalate in/sub partea noncarosabila. din 
ampriza drumului(straZilor urbane categoria 1) 
situate in localitAti rang 2 §i 3 

52,5116/nip - 

9. 
. 

Cu6i instalate in/sub partea noncarosabila din 
arnpriza drumului(strada urbana. categoria II).- 
localita4 rang 2 si 3 

6,90 leiimp 
. 



1 	. Cutii instalate pe/in turn - localitati  rang 2 	i 3 	_ 

Cutii 	instalate sub/pe/in clad iri 	de birouri 	cu 
utilizare discontinua, localitati rang 2 	i 3 

26,52 leihnj, 
17,33 lei/nip 11 ' 44,38 lei/mp 

12. Cutii 	instalate sub/pc/In cladiri 	de birouri 	cu 
utilizare continua, localitati rang 2 si 3 

71,43  leihnP 112,00 lei/mp 

13_ Cutii instalate sub/pe/in centre comerciale cu 
utilizare discontinua, localitati rang 2 i 3 

66,0216/n1p 105,24 lei/mp 

14. Cutii iristalate sub/pe/in centre comerciale cu. 
utilizare continua, localitati rang 2 i 3 

1 44,46 lei/mp 203,30 leihnp 

15. Cutii 	instalate 	sub/pe 	claditi 	industriale 	cu 
utilizare discontinua, localiati rang 2 si 3 I 

0 2,46 lei/mp 

1 16. Cutii instalate sub/perr.0 cladiri inrlusniale cd 
utilizare continua, localitati rang 2 i 3 

21,121d/imp ' 49,11 leifrap 

17- Cutii instalate sub/pelt' cladiri rezidentiale cu 
utilizare discontinua, localitati rang 2 §i 3 

3,26  leihnP 26,80 lei/mp 

18- Cutii ms' 	talate sub/pefin cladiri. rezid.en ttale cu 

utilizare contiii0, localitati. rang 2 §i 3 	. 

50 ,33 lei/mp 85,63 lei/mp  




