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HOTĂRÂREA Nr.13 

Din 28.03.2014 

privind aprobarea condiţiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor 
de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica sau 

privata a comunei Zagar, judeţul Mureş. 
 

 

CONSILIUL LOCAL  ZAGAR 

JUDETUL MURES 

 

 

           Având in vedere proiectul de hotarare prezentat de domnul primar, avizul comisiei de 

specialitate si raportul compartimentului de resort. 

      Tinand cont de prevederile: 

      Art.3,alin (1), art 6, alin (1), art. 13, alin (1) ale Legii nr.154/2012 privind regimul 

infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice Art.6, alin (1) - (4) ale Legii nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administraţia publica locala,                     

 In temeiul art. art.36, alin (2) lit.c. si al art. 45 alin (3), din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

Art.1.Se aproba Regulamentul privind condiţiile in care se realizeaza accesul 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica sau privata a 
comunei Zagar, judeţulMures coform anexei nr 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 Art.2.La data adoptarii prezentei hotarari se abroga toate prevederile contrare 
acesteia. 

 Art.3.Prezenta hotarare se comunica catre Institutia Prefectului Judeţului Mureş, 
Primarul Comunei Zagar,Autoritatea Naţionala pentru Administrare si Reglementare in 
Comunicaţii ANCOM,serviciul de impozite si taxe Zagar si la  sediul Primăriei Comunei 
Zagar 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
BOGOR DORIN CRISTIAN  

 

Contrasemneaza  

Secretar 

Maria Cosmina ONET 

 



 

 

ROMANIA 
RO 547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 – 712412 
zagar@cjmures.ro  

 

PROIECT  

HOTĂRÂREA 

Din 28.03.2013 

privind aprobarea condiţiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor 
de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica sau 

privata a comunei Zagar, judeţul Mureş. 
 

 

PRIMARUL COMUNEI ZAGAR 

JUDETUL MURES 

 

           Având in vedere proiectul de hotarare prezentat de domnul primar, avizul comisiei de 

specialitate si raportul compartimentului de resort. 

      Tinand cont de prevederile: 

      Art.3,alin (1), art 6, alin (1), art. 13, alin (1) ale Legii nr.154/2012 privind regimul 

infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice Art.6, alin (1) - (4) ale Legii nr.52/2003 privind 

transparenta decizionala in administraţia publica locala,                     
 In temeiul art. art.36, alin (2) lit.c. si al art. 45 alin (3), din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 

P R O P U N E  

 

 

Art.1.Se aproba Regulamentul privind condiţiile in care se realizeaza accesul 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica sau privata a 
comunei Zagar, judeţulMures coform anexei nr 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 Art.2.La data adoptarii prezentei hotarari se abroga toate prevederile contrare 
acesteia. 

 Art.3.Prezenta hotarare se comunica catre Institutia Prefectului Judeţului Mureş, 
Primarul Comunei Zagar,Autoritatea Naţionala pentru Administrare si Reglementare in 
Comunicaţii ANCOM,serviciul de impozite si taxe Zagar si la  sediul Primăriei Comunei 
Zagar 
 

PRIMAR  

Cornel Adrian TANTAREANU 

 

                                                 

 

 

 



 
 
 
 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

privind aprobarea condiţiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor 
de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica sau 

privata a comunei Zagar, judeţul Mureş. 
 

   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   privire la  

aprobarea condiţiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii 
electronice pe proprietatea publica sau privata a comunei Zagar, judeţul Mureş. 
       Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica 
locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de resort  este 
deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

.  
 

SECRETAR 

ONET MARIA COSMINA  

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

privind aprobarea condiţiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor 
de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica sau 

privata a comunei Zagar, judeţul Mureş. 
 

   

   
Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   privire la  

aprobarea condiţiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii 
electronice pe proprietatea publica sau privata a comunei Zagar, judeţul Mureş. 

    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de specialitate  
este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

 

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN         MARIA COSMINA ONET  

 

 

       

 

 

 



 

 
Anexa nr. 1 la HCL Zagar nr……../……………..         
 
 

 
 

REGULAMENT 
 
 
 
 

 Privind condiţiile in care se acorda dreptul de acces pentru furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice, pe domeniul public/privat al comunei Zagar, judeţul Mureş, 
 

            1. Entitatea care exercita dreptul de administrare : Comuna Zagar, Adresa Primaria 

Comunei Zagar, satul Zagar, nr.266, judeţul Mureş, 

           Persoana de contact:Muresan Razvan . 

 

       2. Caracteristi ale imobilelor pentru care se exercita dreptul de acces si zonele in care 

se poate realiza dreptul de acces : 

 Clădiri:  
 Sediul Primariei Comunei Zagar - loc. Zagar, nr. 266 

 Caminul Cultural Zagar - loc. Zagar, nr. 233 

 Caminul Cultural Seleus - loc. Seleus, nr. 102 

 Scoala cu clasele V-VIII Zagar - loc. Zagar, nr. 44 

 Scoala cu clasele I-IV Zagar - loc. Zagar, nr. 193 

 Scoala cu clasele I-IV Seleus  - loc. Seleus, nr. 78 

 Gradinita cu program normal Zagar - loc. Zagar, nr. 260 

 Teren domeniu public si privat al comunei Zagar 

 Zona de siguranţa a drumurilor comunale, vecinale si a străzilor de pe raza comunei 
Zagar. 

 3. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces: 

• exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public caruia ii sunt 

destinate imobilele in cauza ; 

• efectuarea lucrărilor in cauza nu este de natura sa contravina cerinţelor specifice de 
urbanism, de amenajarea teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind 

protectia mediului, a sanatatii, apararii, ordinii publice si siguranţei naţionale, pe care 
trebuie sa le respecte activitatile ce se desfasoara pe, deasupra, in sau sub 

imobilele/zonele in cauza ; 

• metodele de executare a lucrărilor de acces sa fie in conformitate cu prevederile legale 

in materie de autorizare a lucarilor de constructii, cu procedurile specifice privind 

executarea lucrărilor de telecomunicaţii si cu normele de protectie si securitate in munca  

• dupa finalizarea lucrărilor de acces, daca este cazul, refacerea imobilelor/zonelor 

afectate revine in sarcina beneficiarului dreptului de acces 

 

 



 

 

 

• este interzisa afectarea in vreun fel a faţadelor clădirilor sau a partii carosabile a 

drumurilor comunale, vecinale si a străzilor de pe raza comunei Zagar; 

• in situatia in care din măsurătorile efectuate de către autoritati abilitate rezulta ca 
aparatura amplasata afecteaza sanatatea persoanelor care isi desfasoara activitatea in 

imobilul sau a locuitorilor din zona, in termen de 30 de zile de la aducerea la cunostinta, 

furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va indeparta aparatura respective, pe 
cheltuiala proprie. 

 

 

 Nota. Noţiunea de aparatura cuprinde orice aparate, instrumente, cabluri, etc. 
instalete de către furnizor, necesare activitatii de furnizării de reţele de comunicaţii 
electronice. 

4. Procedura ce trebuie indeplinita de solicitantul deptului de acces : 

Solicitantul dreptului de acces va transmite titularului dreptului de administrare 

urmatoarele documente: 

 

a) Cerere privind dreptul de acces in care sa fie mentionate 

• datele de identificare si de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice ; 
• datele persoanei imputernicite pentru efectuarea lucrărilor, acolo unde este cazul; 
• descriere succinta a lucrărilor pe care intentioneaza sa le efectueze, inclusiv 

imobilele/zonele/ tipurile de infrastructura ale domeniului public/privat pe care 

intentioneaza sa-si exercite dreptul de acces (piese scrie, piese desenate), data inceperii 

si durata estimativa a lucrărilor 

b) Copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului 
c) Dovada calitatii de furnizor de reţele de comunicaţii electronice 

d) Imputernicirea acordata persoanei care efectueaza lucrările, acolo unde este cazul 
e) Copii ale documentelor care insotesc aparatura care se va instala din care sa rezulte ca 

acestea îndeplinesc condiţiile de conformitate 

f) Declaraţia prin care furnizorul isi insuseste in totalitate prevederile impuse prin 
prezente condiţii 
g) Certificatul de urbanism 

 

 Titularul dreptului de administrare, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces şi va 
comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii 
cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces. Dupa acest termen 

cererea va fi considerata aprobata tacit. 

 Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic 
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului. 
 Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la 
instanţa competentă. 
 

 

 



 

 

 

 5. Taxa de acces pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, pe proprietati 

pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate public/privata, inclusiv pe drumuri, poduri, 

galerii tehnico-edilitare, stâlpi si piloni, terenuri agricole, este in cuantum de: 

 2 euro/mp/luna in cazul in care se poate determina suprafaţa afectata de aparatura 
furnizorului. 

 20 euro /mp /luna in cazul in care nu se poate determina suprafaţa afectata de aparatura 

furnizorului. 

 Plata se va efectua lunar, pana cel târziu in data de 15 ale lunii, pentru luna 

anterioara. 

 

 6. Titularii dreptului instituit isi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea publica 

sau privata numai dupa încheierea unui contract, in forma autentica, cu titularul dreptului 

de administrare - Consiliul Local al Comunei Zagar, reprezentat prin Primar. 

 

 

 Contractul se incheie in termen de 2 luni de la data primirii solicitării de incheiere a 
contractului de acces pe proprietatea privata sau a cererii de exercitare a dreptului de acces 

pe proprietatea publica. 

 

 7. Titularul dreptului de administrare, in cazul in care doreşte sa modifice condiţiile 
stabilite, are obligaţia de a publica proiectul de modificare sau completare cu 30 de zile 

inaintea datei aprobarii, pe pagina proprie de internet sau prin afişare in locuri vizibile, la 
sediul titularului. 
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