PROIECT

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasării reţelelor de comunicaţii electronice pe Domeniul public şi
privat al Municipiului Bistriţa

_________

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară din data de
având în vedere:

Expunerea de motive nr.__________ a Primarului municipiului Bistriţa;
Raportul nr._____________ al Arhitectului Şef ; Serviciul urbanism.
Avizul nr.____________ al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a
municipiului Bistriţa;
- prevederile HGR nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului General de
Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996.
- prevederile Hotărârii nr.136/14.11.2013 a Consiliului local al municipiului Bistriţa,
privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi
a Regulamentului local de urbanism;
- prevederile Hotărârii nr. 101/2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind
stabilirea unor măsuri pentru realizarea reţelelor edilitare in municipiul Bistriţa.
- prevederile art. 6 alin 3,5 şi art. 13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;
- prevederile art. 51 alin. 2 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
- în temeiul art. 36 alin 1 şi 9 art 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART.1.a) Exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice/ private a
municipiului Bistriţa de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, autorizaţi in
condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, se va face in condiţiile stabilite prin
prezenta hotărâre.
b) Noile reţele de comunicaţii electronice se vor amplasa pe Domeniul public/ privat al
municipiului Bistriţa numai in canalizaţii subterane realizate, de regulă, in zona spaţiilor verzi şi
a
trotuarelor.
ART.2. (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.1, se va face numai dupa incheierea unui
contract intre Municipiul Bistriţa in calitate de titular al dreptului de proprietate publică/privată
asupra imobilelor-terenuri/canalizaţii subterane şi furnizorul serviciilor de comunicaţii
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electronice autorizat, căruia i s-a eliberat un certificat de urbanism pentru realizarea lucrărilor şi
care a solicitat incheierea contractului.
(2) Contractul incheiat , va urma modelul contractului - cadru stabilit de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare in Comunicaţii şi va conţine in mod obligatoriu,
următoarele
clauze:
a) durata contractului este de 10 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor;
b) zonele in care este permis accesul, respectiv in care se execută lucrările de reţele de
comunicaţii electronice, lungimea reţelelor ce urmează a fi executate/folosite pe domeniul public
sau privat al municipiului, precum si metodele de lucru ce urmează să fie folosite (cele stabilite
prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Bistriţa), planurile de situaţie
anexate şi prevederile din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
c) obligaţia furnizorului de servicii de comunicaţii electronice, autorizat, ce amplasează reţele
subterane noi pe Domeniul public/ privat al municipiului Bistriţa, este de a realiza o canalizaţie
subterană in care se vor amplasa minim 2 (două) tuburi paralele cu secţiuni cuprinse intre 40 mm
şi 110 mm ; după finalizarea investiţiei, se va transmite cu titlu gratuit in proprietatea
Municipiului Bistriţa, un tub cu diametrul de 110 mm ; costurile privind avizarea, autorizarea şi
executarea lucrărilor de reţele de comunicaţii electronice, vor fi suportate integral de furnizorul
de
servicii
de
comunicaţii
electronice.
d) preţul pentru folosinţa terenului ocupat prin instalarea, existenţa şi funcţionarea elementelor de
comunicaţii electronice care fac obiectul lucrărilor de reţele de comunicaţii electronice, este de
1,5 lei/ml./an pentru furnizorii autorizaţi care realizează aceste reţele şi donează municipiului un
tub, iar pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, autorizaţi, care folosesc tuburile
proprietatea
Municipiului
Bistriţa
preţul
este
de
3
lei/ml./an;
e) preţul stabilit conform literei d) se constituie venit la bugetul local.
(3) In cazul in care, pe parcursul derulării contractului intervin schimbări care conduc la
modificarea lungimii reţelelor, părţile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin
incheiere de acte adiţionale la contractele iniţiale.
ART.3. Se interzice amplasarea de reţele noi de cabluri pe suporturi aeriene.
ART.4. Extinderile de reţele de comunicaţii electronice, modernizarea celor existente, aeriene, se
vor realiza prin amplasarea/ relocarea in subteran.
ART.5. Amplasarea echipamentelor supraterane ale reţelelor de comunicaţii electronice se va
realiza conform prevederilor HGR nr. 490/2011, privind completarea Regulamentului General de
Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996. Şi HCL nr. 101/2011, privind stabilirea unor măsuri
pentru realizarea reţelelor edilitare in municipiul Bistriţa.
ART.6. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intreţinerea, utilizarea, inlocuirea sau
mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, se sancţionează conform
prevederilor Legii nr.50/1991 republicată, actualizată şi a celorlalte prevederi legale aplicabile in
acest caz.
ART.7. Se imputerniceşte Primarul Municipiului Bistriţa să semneze, in numele şi pentru
Municipiul Bistriţa, contractul de acces pe proprietatea publică/ privată a unităţii administrativ
teritoriale in vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii
electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
ART. 8. Prevederile prezentei hotarari, nu se aplica retelelor de comunicatii electronice
apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
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ART.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţa
ordinară, cu respectarea art.45 alin 2 lit.”e” alin 5 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,respectiv cu număr de _________ voturi "pentru",
________ "împotrivă" şi ________"abţineri" din _________consilieri prezenţi.
ART.10. Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
Arhitectului şef;
Serviciului Urbanism;
Direcţiei tehnice;
Direcţiei venituri;
Primarului municipiului Bistriţa;
Instituţiei Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
iniţiat de
PRIMAR,
OVIDIU TEODOR CREŢU

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR,
FLOARE GAFTONE
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