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Având in vedere: 
- Raportul nr. 52569/21.11.2013, formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate a! Primarului oraului Comäneti, prin care se propune 
aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele  publice de 
comunicaii electronice pe proprietatea publicä i privat a orau1ui Comäneti; 

- Expunerea de motive a Primarului oraului Comäneti, nr. 52569/b din 
21.11.2013; 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate cu: 
- Prevederile art.6 alin.(3), (5) si art.13 din Legea nr.154/2012 privind regimul 

infrastructurii retelelor de comunica;ii electronice i art.5 1 aIm. (2) din 00 nr.43/1997, 
republicatä, privind regimul drumurilor; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicä i regimul juridic al acesteia; 
- Planul Urbanistic General al oraului Comäneti i Regulamentul General de 

Urbanism, aferent. 
In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. ,,d" §i a art. 45, aIm. (1) din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001, republicatä §i modificatä, adoptä urmätoarea 

M 

Art. 1. Exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietaii publice/ private 
a oraului Comaneti de cätre furnizorii de retele  de cornunicatii electronice, autorizaçi 
in conditçile Iegislaiei din dorneniul comunicaçiilor electronice, se va face in conditiile 
stabilite prin HCL orau1ui nr. 149/26.11.2013. 

Ar112. (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.!, se va face numai dupä 
incheierea unui contract in forma autenticä, mntre 0rau1 Comaneti in calitate de titular 
al dreptului de proprietatea publica/privatã asupra imobilelor-terenuri/canalizatii 
subterane i furnizorul retelei  de comunicatii electronice autorizat, caruia i s-a eliberat 
un certificat de urbanism pentru realizarea lucrarilor prevazute de Legea nr. 154/2012 §i 
care a solicitat incheierea contractului. 

(2) Contractul mncheiat in forma autenticã, va urma modelul contractului - 
cadru stabilit de Autoritatea Nationala  pentru Administrare si Reglementare in 
Comunicatii i va contine  in mod obligatoriu, urmatoarele clauze: 

a) durata contractului este de 15 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul pa4ilor; 
b) zonele in care este permis accesul, respectiv in care se executa lucrarile de retele 

de comunicaii electronice, lungimea retelelor  ce urmeazd a fi executate / folosite pe 



domeniul public sau privat al araului, precum si metodele de lucru ce urmeazã sa fie 
folosite vor fi cele stabilite prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria Oraului 
ComAneti §i planurile de situatie anexate (cele de la certificatul de urbanism); 

c) obliga;ia furnizorului retelei  de comunicatii electronice autorizat pentru retele 
noi, de a instala o canalizatie subteran formatà din minim 2 (douà) tuburi paralele cu 
sectiune egalà (cu diametrul cuprins intre 40mm - 63mm) In conditiile respectàrii 
prevederilor autorizatiei de construire, au obligaia ca la finalizarea investitiel, acesta va 
transmite cu titlu gratuit in proprietatea Oraul Comäne$i, 1 (unul) din cele doua tuburi 
instalate pe domeniul public sau privat; costurile privind avizarea, autorizarea si 
executarea lucrarilor de retele  de comunicatii electronice, vor fi suportate integral de 
furnizorul retelei de comunicatii; 

d) preçul pentru folosinta terenului ocupat prin instalarea, existentä i functionarea 
elementelor de comunicatii electronice care fac obiectul lucrarilor de retele de 
comunicaii electronice, este de 3,00 lei/ml./an pentru furnizorii antorizati  care 
realizcaza aceste retele  i doneaza orauIui un tub, jar pentru furnizorii de retele 
autorizati care folosese tuburile proprietatea OrauI Comänefli pretul este de 5,00 
lei/ml./an; 

e) preçul stabilit conform literei d) se constituie venit la bugetul local. 
(3) In cazul In care, pe parcursul derulãrii contractului intervin schimbari care 

conduc la modificarea lungimii retelelor, pãrtile vor proceda la actualizarea clauzelor 
contractuale, prin incheiere de acte aditionale in forma autenticä la contractele initiale. 

Art.3. Pâna la noi reglementari prezenta hotarâre se va aplica pentru U.T.R. 1 
—Zona centralä §i U.T.R. 2 —Cartier Zävoi. 

Art.4. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea, utilizarea, 
inlocuirea sau mutarea oricàror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, se 
sancioneazà conform prevederilor Legii nr.5011 991 republicata, actualizatA i a 
celorlalte prevederi Iegale aplicabile in acest caz. 

Art.5. Se imputernicete Primarul oraului Comãneti sA semneze, in numele 
i pentru Oraul Comäneti, contractul de acces pe proprietatea publica/ privatä a unith4ii 

administrativ teritoriale in vederea instalArii, intretinerii, inlocuirii sau mutärii retelelor 
publice de comunicatii electronice ori a elementelor de infrastructura necesare sustinerii 
acestora, in forma autenticä. 

Art.6. Prevederile prezentei hotärâri, nu se aplicä retelelor de comunicatii 
electronice apa4inând Serviciului de Telecomunicatii Speciale. 

Art.7. Prezenta hotarâre se va comunica Institutiei Prefectului judetului 
Bacäu, Primarului oraului Comäneti, cãtre toti  furnizorii de retele publice de 
comunicatii, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din 
cadrul U.A.T. OrauI Comãne$i, care vor asigura executarea acesteia prin Biroul 
juridic-contencios. 
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