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PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din _________________ 2019 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în 

anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.205/07.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2019 

bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispozițiile: 

- 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; 

- Decizia nr.997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate publica 

emisă de președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații; 

- art. 46, alin. (9) și ale art. 47, alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (1), lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4), lit. 

„a”și ale art. 97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii, 

reglementate de Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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hotărăşte: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.138/2018 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. După anexa nr.4 se introduce o nouă anexa nr.41 având conținutul cuprins în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. În anexa nr.4 prevederile Capitolului C1 se abrogă. 

3. În anexa nr.4 titlul Capitolului C se modifică și va avea următorul conținut: 

„Tarife pentru utilizarea prin ocuparea amprizei și a zonei de siguranță a drumurilor 

județene la amplasarea de conducte de apă, canalizare, aburi și alte produse 

neinflamabile, de gaze, țiței și alte produse inflamabile, precum și benzi 

transportoare.” 

4.   În anexa nr.4 titlul subcapitolului C2 se elimină. 

Art.II.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică și Direcţia 

Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică 

Instituţiei Prefectului - Judeţului Mureş și direcţiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREȘEDINTE                                                                          Avizat pentru legalitate                                        

Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 privind aprobarea unor tarife 
şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
 
 

Luând în considerare prevederile Legii nr.154/2012 privind Regimul infrastructurii 

rețelelor de comunicații electronice (articolele neabrogate), ale 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, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin 

Hotărârea nr.138/22.11.2018 tarifele care se vor percepe în anul 2019 pentru 

amplasarea rețelelor de comunicații electronice în zona drumurilor județene din 

județul Mureș, conform Anexei nr.4, cap. C1. 

În data de 29.11.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia 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. 

Conform prevederilor art.1, pct.1 din decizia susmenționată, Consiliul Județean 

Mureș poate percepe furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele 

maxime prevăzute în Anexa la decizie. Cuantumul tarifelor de acces pe 

proprietatea publică va fi plafonat la nivelul maximal stabilit prin deciziea 

preşedintelui ANCOM. 

Tarifele cuprinse în Anexa nr.4, cap. C1.din Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.138/22.11.2018 nu pot fi aplicate, întrucât tipurile de acces pe proprietatea 

publică cuprinse în această anexă nu se regăsesc în Anexa la Decizia 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. 

 

Astfel, se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.138/2018 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 

Nr.205/07.01.2019 

Dosar VI/D/1 
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bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş, după cum urmează: 

1. După anexa nr.4 se introduce o nouă anexa nr.41 având conținutul cuprins în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. În anexa nr.4 prevederile Capitolului C1 se abrogă. 

3. În anexa nr.4 titlul Capitolului C se modifică și va avea următorul conținut: 

”Tarife pentru utilizarea prin ocuparea amprizei și a zonei de siguranță a 

drumurilor județene la amplasarea de conducte de apă, canalizare, aburi și alte 

produse neinflamabile, de gaze, țiței și alte produse inflamabile, precum și benzi 

transportoare.” 

4. În anexa nr.4 titlul subcapitolului C2 se elimină. 

Din perspectiva celor de mai sus, supunem spre aprobare și dezbatere  

plenului Consiliului Județean Mureș proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

   PREŞEDINTE 
    Péter Ferenc 
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Nr. 206/07.01.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 privind aprobarea unor tarife 
şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
 

 
Luând în considerare prevederile Legii nr.154/2012 privind Regimul infrastructurii 

rețelelor de comunicații electronice (articolele neabrogate), ale 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, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin 

Hotărârea nr.138/22.11.2018 tarifele care se vor percepe în anul 2019 pentru 

amplasarea rețelelor de comunicații electronice în zona drumurilor județene din 

județul Mureș, conform Anexei nr.4, cap. C1. 

În data de 29.11.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia  

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 emisă de președintele Autorității Naționale Pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații. 

Conform prevederilor art.1, pct.1 din Decizia susmenționată, Consiliul Județean 

Mureș poate percepe furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele 

maxime prevăzute în anexa la Decizie. 

De asemenea, la art.1, pct.2 din Decizia nr.997/2018 se specifică faptul că 

”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 nu poate depăşi valoarea de zero lei.” 

În Referatul de aprobare al Deciziei nr.997/2018 se specifică următoarele: 

1. ”Conform art.6 alin.(12) din Legea nr.159/2016 „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 
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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." 

2. Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (9) din Legea nr.159/2016 „Pentru ocuparea şi 

folosinţa imobilelor proprietate publică de către furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice ori în considerarea desfăşurării de către aceştia a altor 

activităţi legate de exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, reglementat 

prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, 

precum şi orice alte entităţi pot percepe numai sumele stabilite conform 

prezentei legi." 

3. Articolul 6 alin.(12) din Legea nr.159/2016 stabileşte în sarcina furnizorilor de 

reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe 

alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică (inclusiv pe drumuri) 

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. 

Situaţia în care un furnizor de reţele de comunicaţii electronice instalează reţele 

pe stâlpi aparţinând societăţilor care transportă sau distribuie energie electrică, 

aflaţi pe proprietatea publică - inclusiv pe drumuri, se circumscrie prevederilor 

legale menţionate în paragraful precedent. 

4. Interpretând coroborat dispoziţiile alin.(9) şi alin.(12) ale art.6 din Legea 

nr.159/2016, considerăm că de la data intrării în vigoare a Legii nr.159/2016, 

autorităţile administraţiei publice locale nu mai pot stabili şi percepe tarife 

pentru amplasarea în zona drumurilor judeţene a reţelelor de comunicaţii 

electronice, prin utilizarea reţelelor de stâlpi deţinute sau controlate de terţe 

persoane. Norma prevăzută la art.6 alin.(12) din Legea nr.159/2016 constituie o 

normă de excepţie, care completează atât normele generale cât şi cele speciale, 

fiind de strictă interpretare şi aplicare (exceptiones sunt 

strictissimaeinterpretationis). În consecinţă, această normă de excepţie 

completează inclusiv prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

instituind un nou caz de exceptare de la obligaţia încheierii contractului de 

utilizare şi acces, prevăzută la art. 46 alin. (9) din acest act normativ, precum şi 

de la plata tarifului de utilizare şi acces, prevăzut la art. 47 alin. (7) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997. 

5. În cazul tuturor reţelelor instalate deasupra proprietăţii publice nu se va datora 

tarif pentru traversarea aeriană („umbra firului"). 

6. Din cele 7 categorii de echipamente identificate ale unei reţele, singurele 

categorii de echipamente pentru care au rezultat valori pozitive ale tarifelor 

maximale sunt „cablurile" şi „cutiile", pentru restul echipamentelor tariful 
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rezultat din model fiind 0, indiferent de activul aflat în proprietate publică pe 

care se instalează. 

De asemenea, inclusiv pentru cele două tipuri de echipamente (cabluri şi cutii) 

există active pe care se instalează cu valoarea prejudiciului mai mică decât 

valoarea beneficiului, fapt ce conduce la aplicarea unui tarif de 0 lei pentru 

accesul acestor echipamente. 

Pentru a veni în sprijinul, atât al autorităţilor publice, cât şi al operatorilor care 

solicită acces pe proprietatea publică, prezentăm cele mai întâlnite situaţii de 

solicitări de acces, pentru care tariful aplicat celor două echipamente este 0 lei: 

- accesul pentru instalarea unui cablu pe pilon/stâlp; 

- accesul pentru instalarea unui cablu în subteran prin utilizarea galeriilor              

edilitare şi a conductelor sau sub-conductelor; 

- accesul pentru instalarea unui cablu pe turn; 

- accesul pentru instalarea unui cablu pe/sub/în pod/podeţ/pasaj/viaduct; 

- accesul pentru instalarea unui cablu în zone subterane; 

- accesul pentru instalarea unei cutii pe pilon/stâlp; 

- accesul pentru instalarea unei cutii pe/sub/în pod/podeţ/pasaj/viaduct; 

- accesul pentru instalarea unei cutii pe/sub/în teren. 

7. După data intrării în vigoare a prezentei decizii a preşedintelui ANCOM, 

entităţile vizate trebuie, în termen de 60 de zile de la această intrare în vigoare, 

să publice, modifice sau completeze condiţiile în care se realizează dreptul de 

acces (inclusiv tarifelemaxime) la imobile proprietate publică, precum şi 

documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii 

îndeplinirii acestor condiţii. Cuantumul tarifelor de acces pe proprietatea publică 

va fi plafonat la nivelul maximal stabilit prin prezenta decizie a preşedintelui 

ANCOM. 

Având în vedere cele sus menționate se constată faptul că tarifele cuprinse în 

Anexa nr.4, cap.C1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 nu 

pot fi aplicate întrucât tipurile de acces pe proprietatea publică cuprinse în 

această anexă nu se regăsesc în Anexa la Decizia 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 emisă de președintele 

AUTORITATĂȚII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII. 

De asemenea, în Anexa la Decizia nr.997/13.11.2018 se face referire la instalarea 

de cabluri sub/pe/în birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale respectiv la 

cutii instalate pe/în turn sau cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri, în 

localități de rang 2 și 3 (rang 2: municipii de importanță interjudețeană, 

județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități; rang 3: orașe) sau de 

rang 4 și 5 (rang 4: sate reședință de comună; rang 5: sate componente ale 

comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor). 
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Astfel, se impune eliminarea tarifelor cuprinse în capitolului C1, subpunctele C1.1 

și C1.2 din Anexa nr.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 

și înlocuirea lor cu  tarifele cuprinse în Anexa 41 atașată prezentei.  

Precizăm faptul că tarifele propuse pentru anul 2019 sunt calculate în lei/UM și au 

valorile tarifelor maxime cuprinse în Decizia președintelui ANCOM 

nr.997/13.11.2018. 

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 

dezbaterii plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Iulia Axente 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea la Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 privind aprobarea unor tarife și 

taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al județului Mureș și 

instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr.205 din 07.01.2019 și raportul de specialitate al Direcției 

economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărâreanr.172 din 23.11.2017, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității 

autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Proiectul de act administrativ analizat vizează modificarea unor tarife datorate în anul 

2019 bugetului propriu al județului Mureș, cuprinse în Anexa nr. 4, Capitolul C1, la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 138/22.11.2018 privind aprobarea unor tarife 

și taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Mureș, respectiv cele pentru utilizarea prin ocuparea 

amprizei și zonei de siguranță a drumurilor județene prin amplasarea de stâlpi, cabluri 

și conducte în zona drumului. 

Cadrul legal general prin care se realizează accesul pe proprietatea publică și privată a 

unităților administrativ teritoriale a furnizorilor de rețele publice de comunicații 

electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, 

în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării, sau după, caz menținerii 

rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 

susținerii acestora și încheierea contractelor de acces pe proprietatea publică este 

stabilit prin Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 

comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

costului instalării rețelelor de comunicații electronice. 

Conform reglementărilor legale indicate mai sus, autoritățile publice au obligația de a 

permite accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în 

condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, pe proprietatea publică și 

privată, de a aproba tarifele și de a stabili condițiile speciale de utilizare a domeniului 

public și privat, precum și să încheie contracte cu furnizorii de rețele de comunicații 

electronice care dețin sau care solicită accesul pentru realizarea de rețele de 

comunicații electronice și/sau elemente de infrastructură pentru susținerea acestora. 

 Nr.232/07.01.2019 

 Dosar nr.VI/D/1 
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Dreptul de acces pe proprietăți, publice sau private (inclusiv pe drumuri, poduri, 

tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi și piloni, păduri și terenuri 

agricole),se exercită în condițiile legii și cu respectarea principiului minimei atingeri 

aduse proprietății. 

Conform dispozițiilor art. 6, alin. (4) din Legea nr. 159/2016 tarifele maxime care pot fi 

percepute pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice„vor 

acoperi contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și 

certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea 

rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică 

instalate”și vor fi stabilite prin decizia președintelui ANCOM, în termen de maximum 9 

luni de la data intrării în vigoare a legii. 

Decizia Președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi 

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

proprietate publică, emisă în temeiul prevederilor art. 6, alin. (4) din Legea nr. 

159/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial a României Partea I nr. 1013 din 

29.11.2018. 

Conform acestei decizii, autoritatea publică județeană poate percepe furnizorilor de 

rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub 

imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexă. 

De asemenea, conform prevederilor art. 1, alin. (2) al aceleiași decizii „Pentru 

elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de infrastructură fizică 

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

tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și 

infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și 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 nu poate 

depăși valoarea de zero lei”. 

Din interpretarea prevederilor art. 6, alin. (6) din Legea nr. 159/2016, rezultă că 

tarifele maxime stabilite prin Decizia Președintelui ANCOM sunt justificate și 

proporționale cu afectarea imobilelor și au în vedere, printre altele, următoarele 

beneficii tangibile și intangibile: 

„a) facilitarea îmbunătățirii competențelor digitale și a infrastructurii sistemului 

național de furnizare online a serviciilor publice, precum și îmbunătățirea accesului la 

infrastructura și aplicațiile publice; 

b) plusul de valoare adus imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale ce au instalate rețele de comunicații electronice, comparativ 

cu imobilele care nu dețin infrastructura pentru comunicații electronice; 

c) lansarea de noi servicii publice, inclusiv eficientizarea datorată informatizării; 

d) facilitarea incluziunii sociale și reducerea decalajului economic între localitățile 

dezvoltate și cele nedezvoltate, prin creșterea valorii adăugate a sectorului 

comunicațiilor electronice asupra celorlalte sectoare ale economiei; 

e) facilitarea implementării de sisteme inteligente, cum ar fi semafoarele inteligente 

sau controlul traficului, cu efecte directe asupra reducerii cheltuielilor cu plata 

utilităților; 
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f) înlesnirea dezvoltării de parcuri tehnologice sau centre de cercetare, precum și a 

altor facilități cu scop asemănător.” 

Conform dispozițiilor art. 6, alin. (12) din Legea nr. 159/2016, reluate în cadrul 

referatului ce a stat la baza emiterii Deciziei Președintelui ANCOM nr. 997/2018, 

„Furnizorii de rețele de comunicații electronice care instalează rețele 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 construcții, doar contracte de exercitare a dreptului de acces la infrastructura 

fizică cu persoanele care dețin ori controlează elementele de infrastructură fizică, în 

condițiile prezentei legi, urmând a datora tarife doar acestor persoane”. 

Ca atare, prin proiectul de act administrativ analizat, se urmărește asigurarea cadrului 

legal necesar 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. 

De asemenea, conform dreptului comun în ceea ce privește administrarea 

drumurilor,reprezentat prin OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru accesul în zona drumului și utilizarea 

amprizei și a zonei de siguranță prin amplasarea supraterană sau subterană a unor 

construcții, instalații, beneficiarul are obligația, pe lângă încheierea cu administratorul 

drumului public a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului public și plata 

tarifelor corespunzătoare, stabilite în speță în baza legii speciale - Legea nr. 159/2016. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4), lit. „a”, 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,Consiliul Județean Mureș exercită în numele județului, toate 

drepturile și obligațiile corespunzătoare gestionării patrimoniului județului, iar potrivit 

art. 20, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, are competența și responsabilitatea stabilirii 

veniturilor unității administrativ teritoriale. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 80 - 82, raportate la cele ale art. 6, alin. (3) coroborate cu cele ale art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 

privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al 

județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin art. 6, alin. (11) din Legea nr. 

159/2016, coroborate cu cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Director executiv 

Genica Nemeș 
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