ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
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e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 17
Din 29 aprilie 2014
Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a oraşului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 aprilie
2014,
Analizând Expunerea de motive nr. 2714/25.04.2014 formulată de Primar Prodan Victor
şi Raportul de specialitate nr. 2715/25.04.2014 întocmit de ing Blaskievics Adam, prin care se
propune aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de
comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a oraşului Ungheni,
Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de
cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
Având în vedere prevederile cuprinse în art. 6, alin. 3, 5 şi art. 13 din Legea nr. 154/2012,
privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;
În conformitate cu prevederile art. 51, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicat şi actualizat
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. „a”, „b”, art. 45, alin. (3) din Legea nr
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice şi
private a oraşului Ungheni, de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
Art. 2. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, vor achita un preţ reprezentând
contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii
electronice, după cum urmează :
a. Pentru reţele subterane

- 3 lei /ml/an

b. Pentru reţele supraterane

- 4 lei /ml/an

c.Pentru echipamente amplasate pe clădiri/terenuri – 5 lei/mp/an
d.Pentru reţele aeriene

- 6 lei/stâlp/an

Preţurile de mai sus nu conţin TVA.
Art. 3. Preţul prevăzut în prezenta hotărâre, se va stabili şi se va achita în baza unui
contract încheiat în formă autentică, între Oraşul Ungheni în calitate de titular al dreptului de
proprietate publică sau privată şi fiecare furnizor de reţele de comunicaţii electronice, pe baza
procesului verbal încheiat între părţi, prin care se confirmă lungimea reţelei de comunicaţii
electronice.
Preţul prevăzut în prezentul articol se face venit la bugetul local.
Art. 4. Pentru contractele ce se vor încheia, precum şi pentru actele adiţionale la
contractele iniţiale, plata se efectuează integral pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la
semnarea contractelor, respectiv al actelor adiţionale.
Art. 5. În cazul neachitării la termenele stabilite se vor percepe majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întârziere este de 2 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Art. 6. În contractul încheiat între părţi vor fi precizate toate condiţiile de exercitare a
dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi
privată a Oraşului Ungheni, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinţă asupra imobilului,
precum şi despăgubirile datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor.
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică reţelelor de comunicaţii electronice aparţinând
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 7. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care
conduc la modificarea preţului datorat sau a lungimii de reţea, părţile vor proceda la actualizarea
clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică la contractele iniţiale.
Art. 8. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreţinerea, utilizarea, înlocuirea
sau mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv suporturile şi
celelalte componente necesare susţinerii acestora, precum şi a punctelor terminale utilizate
pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, se sancţionează conform prevederilor
Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii şi a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în materie.
Art. 9 Se împuterniceşte Primarul Oraşului Ungheni să semneze, în numele şi pentru
Consiliul Local contractile de acces pe proprietatea publică sau privată a oraşului Ungheni, în
formă autentică, atît pentru reţelele existente cât şi pentru cele ce urmează a fi amplasate, în
vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reşelelor publice de comunicaţiielectronice
ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
Art. 10

Se însușește și se aprobă Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, respectiv

Regulamentul privind “Conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata
a orasului Ungheni in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de
comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de
utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si

masurile privind construirea

retelelor de comunicatii electronice.”
Art. 11 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului,

-

Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptată în Ungheni, la data de 29 aprilie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRIF IOAN
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