
 

 

JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE  SUS  
CONSILIUL LOCAL 

    H O  T A R A R E A  nr. 44/2014  
pentru stabilirea de măsuri în domeniul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice la nivelul comunei Muntenii  de Sus 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:                     
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 

b) art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  

d)  art. 21 lit. a), lit. e)  şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 6 alin. (3) şi (5) şi art. 13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul 

infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;  
f) art. 51 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
g)  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) –d), alin. ( 4) lit. d) –f) alin. (5) lit. a) –c), alin. 

(6) lit. a) punctele 13, 14 şi 19 şi art. 119-124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h) Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  republicata, cu modificarile  si  
completarile  ulterioare; 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local pentru stabilirea de măsuri în domeniul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice la nivelul comunei Muntenii de Sus, în contextul prevederilor art. 6 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 16/2013 în Registrul special pentru evidenţa 
anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative si la sedintele publice 
ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa:munteniidesus.ro 
b)afisării la Primărie, în spatiul accesibil publicului;  

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator,calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus,   

c) raportul raportul Comisiei de specialitate  de programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul 
Consiliului local al comunei Muntenii de Sus; 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII  DE   SUS 
H O T A R A S T E : 



 

 

 Art. 1. -Se  aproba exercitarea  dreptului de  acces pentru  folosirea proprietatii 
publice si private a comunei  Muntenii de Sus de  catre furnizorii de retele de 
telecomunicatii  electronice.  

Art. 2. – Incepand  cu  data de 01 iunie 2014, furnizorii de retele de  comunicatii 
electronice vor  achita  un pret reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta asupra  
terenului  ocupat cu  retele  de comunicatii electronice,  dupa  cum  urmeaza: 

a) pentru  retele  subterane:  3,5 lei/ml/an; 
 b) pentru  retele supraterane: 4 lei/ml/an; 
c) pentru  stalpi: 5 lei/stalp/luna; 
d) pentru  amplasare  antene sau retele   pe  cladiri: 300 lei/buc/an; 
Art. 3. (1) – Pretul  prevazut in prezenta  hotarare se  va  achita in  baza unui  

contract incheiat  in  forma  autentica,  intre  comuna Muntenii de  Sus,  in  calitate  de  
titular  al  dreptului de  proprietate  publica sau  privata si  fiecare  furnizor de  retele  de  
comunicatii electronice,  pe  baza  procesului  verbal  incheiat intre  parti, prin  care  se  
confirma  lungimea retelei  de  comunicatii electronice. 

(2) Contractul încheiat în forma autentică, va urma modelul contractului - cadru 
stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații va fi  
pe  o perioada de  valabilitate  de 10 ani. 

(3) În cazul în care, pe parcursul executării contractului intervin schimbări care 
conduc la modificarea lungimii rețelelor, părțile vor proceda la actualizarea clauzelor 
contractuale, prin încheiere de acte adiționale în formă autentică la contractele inițiale. 

(4) Sumele incasate  se  vor  face  venit la  bugetul local. 
Art. 4. - Se împuternicește primarul să semneze, în numele şi pentru comuna 

Muntenii de Sus, contractul de acces pe proprietatea publică/privată a comunei în vederea 
instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, în forma autentică. 

Art. 5. - (1) Noile reţele de comunicaţii electronice se vor realiza pe raza 
comunei numai în canalizaţii subterane amplasate în zona spaţiilor verzi şi a trotuarelor, în 
baza contractelor de folosinţă încheiate cu titularii dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, prin care se realizează canalizaţiile. 

(2) În situaţia în care se impune subtraversarea străzilor canalizaţia subterană se 
va realiza prin foraj orizontal dirijat iar în cazul în care condiţiile tehnice nu permit, se va 
face cu şanţ deschis. În situaţia traversării se va instala un tub de protecţie cu ǿ 110 mm. 

(3) Canalizaţiile subterane vor cuprinde minim două tuburi paralele cu secţiune 
egală cuprinsă între ǿ40 mm - ǿ63 mm (alte detalii tehnice vor fi prevăzute în documentaţia 
de urbanism). 

(4) Pentru amplasarea acestor reţele pe imobilele construcţii în vederea racordării 
la utilizatori, canalizaţiile vor fi astfel realizate încât să nu afecteze aspectul arhitectural al 
clădirilor; pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor prezenta contractele încheiate cu 
proprietarii construcţiilor. 

(5) Se interzice amplasarea de reţele noi de cabluri pe suporţi aerieni. 
(6) Extinderea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii prin cablu existente se 

asimilează realizării de reţele noi şi vor putea fi executate numai cu respectarea prevederilor 
alin. (1). 

Art. 6. - (1) Operatorii de comunicaţii care operează sau posedă reţele 
desfăşurate pe raza comunei, au obligaţia ca în termen de maxim 8 ani de zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri să reinstaleze reţelele respective în canalizaţii subterane. 



 

 

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), reţelele de comunicaţii 
electronice nereamplasate în canalizaţii subterane vor fi desfiinţate de către deţinătorii 
acestora sau de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale 
în maxim 3 (trei) luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), pe cheltuiala 
posesorului reţelei. 

Art. 7. - Realizarea reţelelor noi, extinderea şi modernizarea celor existente, 
precum şi reamplasarea celor existente în canalizaţii subterane se face în baza autorizaţiei de 
construire, obţinută în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 8. (1) – Taxele  prevazute  la  art.  2 al  prezentei  hotarari  vor  fi  achitate  
integral  pana  la  data  de  30  martie a  fiecarui  an. Pentru  contractele  ce  se  vor  incheia,  
precum  si  pentru actele  aditionale la  contractele  initiale,  plata  se  efectueaza  integral 
pentru  anul  in  curs,  in  termen  de  30  de  zile de la  semnarea contractelor,  respectiv a  
actelor  aditionale.  

(2) In  cazul  neachitarii  la  termenele  stabilite la alin. (1) se  vor  percepe  
majorari de intarziere. Nivelul  majorarii de intarziere este  de 2% din cuantumul  
obligatiilor  fiscale principale neachitate la  termen,  calculata  pentru  fiecre luna sau  
fractiune  de luna,  incepand cu  ziua  urmatoare termenului de  scadenta si  pana  la  data  
stingerii sumei  datorate  inclusiv.  

Art. 9.   –Prevederile prezentei hotărâri vor fi preluate în Planul Urbanistic 
General al comunei şi în regulamentul local de urbanism aferent acestuia. 

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor pivind  amplasarea, intretinere, utilizarea, 
inlocuirea sau mutarea oricaror elemente  ale  retelelor de  comunicatii electronice, inclusiv  
suporturile si celelate  componente necesare  sustinerii acestora,  precum  si a punctelor  
terminale utilizate pentru  furnizarea serviciilor  de  comunicatii  electronice,  se  
sanctioneaza  conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea exeutarii  
lucrarilor de  constructii,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare si  a  
celorlalte prevederi legale cu  aplicabilitate in materie. 

Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri, nu se aplică rețelelor de comunicații 
electronice aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale.  

Art. 12. – Masurile din prezenta hotarare  tin loc  si  de  regulament in vederea 
exercitarii  dreptului de  acces pentru  folosirea proprietatii publice si private a comunei  
Muntenii de Sus de  catre furnizorii de retele de telecomunicatii  electronice.  

Art. 13. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus,  
Prefectului judeţului Vaslui, furnizorilor  de retele  de comunicatii  electronice care au  
acces pe  domeniul public  si privat al  comunei  si va fi  publica  pe pagina de internet la 
adresa: munteniidesus.ro. 

         Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA       Contrasemneaza:        

 

 

                                                 
Balu Ciprian                    SECRETARUL COMUNEI,       
                                                                     (cu exercitare temporara de atributii),  
            MONICA  BURGHELEA 

   

  


