
 

ROMÂNIA                                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                  

                                                                                                                Anexa nr. 5 

TARIFE  

pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele aflate în proprietatea 

Județului Mureș, pentru anul 2022 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Tip acces 
 
 
 

Unitate 
de 

măsură 
UM 

 
 

Tarife anuale 
lei/UM 

Active, cu 

excepția 

clădirilor cu 

valoare de 

patrimoniu 

Clădiri cu 

valoare de 

patrimoniu 

 

0 1 2 3 4 

1 

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 

birouri/clădiri rezidențiale - utilizare discontinuă 
ml 0,00 0,58 

2 

Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 

birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale - 

utilizare continuă 
ml 1,31 2,41 

3 Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare) mp 9,09   

4 Cutii instalate pe/în turn - localități rang 2 și 3 mp 26,52   

5 Cutii instalate pe/în turn - localități rang 4 și 5 mp 35,57   

6 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 mp 17,33 44,38 

7 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 mp 71,43 112,00 

8 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 mp 3,26 26,80 

9 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 mp 50,33 85,63 

10 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 mp 21,53 45,93 

11 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 mp 70,32 106,91 

12 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 mp 8,85 30,07 

13 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 mp 51,29 83,13 

Note: 
1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca 
obiect atât anvelopa clădirii cât și instalațiile funcționale de deservire 

2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60cm³ și 0,08  m³ 

3. Rang localitate: 

- rang 2: municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de 
localități; 

- rang 3: orașe; 

- rang 4: sate reședință de comună; 

- rang 5: sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor. 



 

I. Modul de aplicare a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele 

aflate în proprietatea Județului Mureș 

 1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile Ordonanţai Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 

electronice, Deciziei președintelui Autorității Naționale Pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații nr.997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea 

dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.28/28.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul 

furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în 

administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia. 

2. Furnizorii de rețele de comunicații electronice îşi pot exercita dreptul de acces pe domeniul 

public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș, la cerere, urmată de 

încheierea unui contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, potrivit 

prevederilor Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor 

de comunicaţii electronice, precum și prevederilor ”Regulamentului privind condițiile în care se 

realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului 

Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș” aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.28/28.03.2019, achitând în acest sens tarifele prevăzute în prezenta Anexă. 

3. Pentru elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică care 

nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, 

conducte, staţii de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente şi infrastructuri fizice suport, 

precum şi pentru cablurile şi cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut 

în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 

proprietatea publică valoarea este de zero lei. 

4. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte 

elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu 

respectarea normelor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de 

exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin ori controlează 

elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar 

acestor persoane. 

5. Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte 

elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică (inclusiv pe drumuri) au obligaţia de a 

plăti tarife doar persoanei care le deţine sau le controlează. Vor plăti deci tarif doar persoanei 

care deţine stâlpul etc. nu şi persoanei care administrează drumul sau terenul proprietate publică 

pe care e instalat stâlpul. Dacă stâlpul şi terenul public au acelaşi proprietar vor plăti tarif, dar 

doar pentru că există această identitate de titular. 

6. Situaţia în care un furnizor de reţele de comunicaţii electronice instalează reţele pe stâlpi 

aparţinândsocietăţilor care transportă sau distribuie energie electrică, aflaţi pe proprietatea 

publică - inclusiv pe drumuri, se circumscrie prevederilor legale menţionate în paragraful 

precedent. 

7. În cazul tuturor reţelelor instalate deasupra proprietăţii publice nu se va datora tarif pentru 

traversarea aeriană („umbra firului"). 

 

 


