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PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

Din _______________________ 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 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând expunerea de motive nr.2276/30.01.2019 a Direcției Tehnice, raportul Direcției 

Juridice și Administrație Publică nr. 2288/30.01.2019, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor decomunicaţii 

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

reţelelor de comunicaţii electronice; 

- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații şi 

a pomilor în localităţile urbane şi rurale, aprobate prin Ordinul Ministerului 

Transporturilor nr.1294/2017 

-Decizieinr.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 Naţionale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicaţii, 

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

„a”, precum și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea 

procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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hotărăște: 

 

Art.I. Anexele 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.144/28.09.2017 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 se modifică și se înlocuiesc cu Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – ANCOM, Instituției 

Prefectului - Județul Mureș, Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 



 

 

Expunere de motive 

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 

 

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.144/28.09.2017 Regulamentul 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. 

În baza regulamentului susmenționat, Consiliul Județean Mureș a încheiat cu 

furnizorii de rețele de comunicații electronice contracte de exercitare a dreptului 

de acces în zona drumurilor județene din județul Mureș. 

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 Naţionale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicaţii, dată de la care accesul furnizorilor de rețele de 

comunicații electronice pe proprietatea publică se realizează în baza Legii 

nr.159/2016. 

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 decizia 

preşedintelui ANCOM. 

Având în vedere prevederile deciziei președintelui ANCOM, Direcția Economică din 

cadrul Consiliului Județean Mureș a propus modificarea tarifelor aprobate prin  

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 pentru amplasarea 

rețelelor de comunicații electronice pe domeniul Județului Mureș, pe anul 2019, 

Nr. 2276/30.01.2019 

Dosar VI/D/ 

 

 



 

având în vedere faptul că tarifele aprobate pentru elementele de reţea de 

comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică cuprinse  în capitolului 

C1, subpunctele C1.1 și C1.2 din Anexa nr.4 a hotărârii nu sunt incluse în anexa la 

Decizia președintelui ANCOM 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. 

De asemenea, conform prevederilor art.6, alin.(1) din Legea 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 ”În lipsa unor dispoziții legale contrare, pentru imobilele 

proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, în 

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM, 

instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, 

au obligaţia de a publica, respectiv de a modifica și/sau completa în cazul în care 

sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa 

acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, condiţiile în care se 

realizează dreptul de acces la aceste imobile şi documentele pe care solicitantul 

urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii.” 

În conformitate cu prevederile art.47, alin.(1) din Legea nr.159/2016, clauzele 

cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate 

publică încheiate până la data intrării în vigoare a legii vor fi modificate în termen 

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM.  

Potrivit prevederilor art. 47, alin.(3) din Legea nr.159/2016, în cazul în care, până 

la data publicării condițiilor de acces au fost realizate lucrări de acces pe 

proprietăți, dar nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces 

pe proprietăți, entitățile responsabile au obligația de a încheia aceste contracte în 

conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM. 

Față de cele de mai sus se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.144/2017, respectiv 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, conform Anexei 1 la prezentul proiect și a Modelului cadru de contract de 

exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice 

pe domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean 

Mureș, conform Anexei 2 la prezentul proiect. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Dancu 
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Raport de specialitate 

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 

 

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.144/28.09.2017 Regulamentul 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. 

În baza regulamentului susmenționat Consiliul Județean Mureș a încheiat cu 

furnizorii de rețele de comunicații electronice contracte de exercitare a dreptului 

de acces în zona drumurilor județene din județul Mureș. 

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 Autoritatății Naţionale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicaţii, dată de la care prevederile Legii nr.154/2012 își 

încetează aplicabilitatea. 

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 decizia 

preşedintelui ANCOM. 

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 

             Nr. 2279/30.01.2019 

               Dosar IXD/5 
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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 

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. 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. 

3. 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." 

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. 
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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 

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. 

 

Având în vedere prevederile deciziei președintelui ANCOM, Direcția Economică din 

cadrul Consiliului Județean Mureș a propus modificarea tarifelor aprobate prin  

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.138/22.11.2018 pentru amplasarea 

rețelelor de comunicații electronice pe domeniul Județului Mureș, pe anul 2019, 

având în vedere faptul că tarifele aprobate pentru elementele de reţea de 

comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică cuprise  în capitolului 

C1, subpunctele C1.1 și C1.2 din Anexa nr.4 a hotărârii nu sunt incluse în anexa la 

Decizia președintelui ANCOM 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. 

De asemenea, conform prevederilor art. 6, alin.(1) din Legea 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 ”În lipsa unor dispoziții legale contrare, pentru imobilele 

proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, în 

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui 
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ANCOM, instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale 

sau locale, au obligaţia de a publica, respectiv de a modifica și/sau completa în 

cazul în care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când 

există sau, în lipsa acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, 

condiţiile în care se  

realizează dreptul de acces la aceste imobile şi documentele pe care 

solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor 

condiţii.” 

În conformitate cu prevederile art.47, alin.(1) din Legea nr.159/2016, clauzele 

cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate 

publică încheiate până la data intrării în vigoare a legii vor fi modificate în termen 

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM.  

Potrivit prevederilor art. 47, alin.(3) din Legea nr.159/2016, în cazul în care, până 

la data publicării condițiilor de acces au fost realizate lucrări de acces pe 

proprietăți, dar nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces 

pe proprietăți, entitățile responsabile au obligația de a încheia aceste contracte în 

conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM. 

 

Având în vedere modificările legislative survenite  după 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, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.144/2017 și 

anume: 

- Normele tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, 

instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte și tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Transporturilor nr.571/1997  au fost abrogate în ianuarie 2018; 

- Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru 

instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Transporturilor nr.47/1998 au fost înlocuite cu Normele tehnice 

aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1294/2017; 

- Prevederile Legii nr.154/2012 își încetează aplicabilitatea de la data 

publicării Deciziei 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 și Reglementare în Comunicaţii, 

se impune modificarea regulamentului susmenționat, astfel: 

Capitolul V din Regulament ”Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe 

domeniul județului Mureș și condițiile în care acestea se aplică” a fost completat 

cu detalierea condițiilor în care se aplică tarifele pentru exercitarea dreptului de 

acces pe domeniul județului Mureș și anume: 

(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, 

piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe proprietate publică, 
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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. (art.6 alin.(12) din Legea nr.159/2016) 

(2) 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 la pct.(1). 

(3) În cazul tuturor reţelelor instalate deasupra proprietăţii publice nu se va 

datora tarif pentru traversarea aeriană („umbra firului"). 

(4) Pentru elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de 

infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexa care face parte din decizie, 

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 este de zero lei. (art.1, 

alin.(2) din  Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații nr.997/13.11.2018) 

(5) Nu se aplică tarif pentru:  

- 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. 

(conform Referatului de aprobare al Deciziei președintelui Autorității Naționale 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.997/13.11.2018) 

 

Ca urmare a abrogării Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, 

pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Transporturilor nr.571/1997, Capitolul VI din Regulament ”Limitările tehnice cu 

privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz 

sau interes public ale imobilului”, art.12, pct.(1) se înlocuiește cu: 

1.1. Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se realizează în afara amprizei 

şi a zonei de siguranţă a drumului. 
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1.2. În situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de 
rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea cablurilor în zona de siguranţă a 
drumului public. 
1.3. Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri se realizează, 
de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se 
sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°, măsurat între axul 
drumului şi aliniamentul cablului. 
1.4. Subtraversările drumurilor cu cabluri de telecomunicaţii se realizează prin 
forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între cămine 
de tragere situate în afara zonei de siguranţă. 
În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, 
atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului 
sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când 
amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii. 
1.5. În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a cablurilor de telecomunicaţii 
se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a 
îmbrăcămintei şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de 
minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului. 
1.6. Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de 
siguranţă a drumului. 
1.7. (1) În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii 
subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale 
acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.  
Structura rutieră afectată de execuţia acestor lucrări va fi refăcută prin grija şi pe 
cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate 
specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare. 
(2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei 
corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici 
cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă 
specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr.10/1995 
privind calitatea în construcţii, republicată. 
Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau 
totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute 
alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile, după 
obținerea Avizului Poliției rutiere. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau 
acces în zona drumului public va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o 
garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor. 
Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, 
apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată 
imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse 
prin reglementările tehnice în vigoare. 
1.8. Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent 
de lucrările de artă ale drumului, în afara zonei de siguranţă a lucrării de artă. 
Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul 
infrastructurilor podului rutier, iar cota inferioară a cablului la săgeata maximă a 
elementelor de susţinere a cablului va fi superioară cotei intradosului 
suprastructurii lucrării de artă. Prin amplasarea cablurilor nu vor fi afectate 
lucrările de apărare a malurilor şi infrastructura lucrărilor de artă. 
1.9. În mod excepţional, cablurile se pot amplasa pe podurile, viaductele sau 
pasajele denivelate ale drumului, în tuburi de protecţie, într-o soluţie avizată de 
administratorul infrastructurii rutiere, dacă acestea nu împiedică circulaţia 
vehiculelor şi a pietonilor, fără să afecteze comportarea în timp a construcţiei sau 
să genereze încărcări suplimentare care să influenţeze calculul de rezistenţă şi în 
baza unei expertize de specialitate, pentru care întreaga răspundere o poartă 
expertul tehnic sau cu avizul proiectantului lucrării de artă. 
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De asemenea, amplasarea nu trebuie să afecteze secţiunea de curgere luată în 
calcul la dimensionarea lucrării de artă. 
În cazul în care cablurile se instalează prin suspendare de suprastructura podului, 
poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, 
respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate. 
 
1.10. În tuburile de protecţie se vor prevedea cabluri din oţel pentru facilitarea 
tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte 
soluţii care impun înlocuirea acestora. La capetele lucrării de artă se va prevedea 
rezerva de cablu suficientă în vederea mutării acestuia pe parcursul lucrărilor de 
intervenţie/reparaţie/modernizare/reabilitare a lucrării de artă. 
1.11. Amplasarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se realizează 
la o distanţă suficientă faţă de drum, astfel încât, în situaţia lărgirii drumului cu 
câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de 
siguranţă a drumului, fără a fi necesară mutarea lor. 
1.12. Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă 
trecere de minimum 6,0 m, măsurată între cota inferioară a cablurilor la săgeata 
maximă şi cel mai înalt punct al platformei drumului. 

 

De asemenea, au fost eliminate din Regulament și din modelul cadru de contract, 

articolele preluate din Legea nr.154/2012 care făceau referire la înscrierea în 

cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces, articole 

care nu se mai regăsesc în Legea nr.159/2016. 

 

Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin prezentul proiect de 

hotărâre propunem modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.144/2017, 

respectiv 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, conform 

Anexei 1 la prezentul proiect și a Modelului cadru de contract de exercitare a 

dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe 

domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean 

Mureș, conform  Anexei 2 la prezentul proiect. 

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt 

întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de 

hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ing. Márton Katalin 
 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Narcisa Ţogorean     

2 ex.                         
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RAPORT 

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 

 

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

expunerea de motive nr.2276 din 30.01.2019 și raportul de specialitate al Direcției 

tehnice- Compartimentul Baza de Date, 

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 vizeazămodificarea 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. 

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. 

Prevederile Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații 

electronice, cu modificările și completările ulterioare, și-au încetat aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM, prevăzută la art. 6 alin. (4), 

respectiv a Deciziei 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, publicată în Monitorul Oficial al României Part. I nr. 1013 din 29.11.2018. 
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Conform reglementărilor Legii nr. 159/2016, 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 și publica tarifele maxime, limitările tehnice, procedura detaliată 

ce trebuie îndeplinită de solicitanți, 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. 

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. 

Totodată, au suferit modificări Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, 

a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane şi rurale, prin Ordinul 

Ministerului Transporturilor nr. 1294/2017. 

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

actualizarea cadrului legal necesar dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, în 

conformitate cu normele tehnice în vigoare, sens în care regulamentul și modelul de 

contract propuse spre aprobare conține elementele prevăzute de lege. 

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. „c” din 

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

completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită în numele Județului Mureș, 

toate atribuțiile specifice privind gestionarea patrimoniului județului, în condițiile legii. 

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 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, 

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 

 

 

 

 

Întocmit:Kakasi Andras 
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NOTĂ 

La proiectul de hotărâre 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 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Legii 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, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impune 

respectarea prevederilor acestui act normativ –Legea nr. 159/2016, coroborate cu cele 

ale dreptului comun în materie – Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

Conform dispozițiilor art. 6, alin. (11) din Legea nr. 159/2016, în cazul în care titularul 

dreptului de administrare intenționează să modifice ori să completeze condițiile privind 

dreptul de accesare obligația de a publica proiectul hotărârii de modificare sau 

completare cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la 

alin. (1) sau (2) al textului legal mai sus invocat, respectiv prin publicare pe pagina 

proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în locuri 

vizibile la sediul său. 

Proiectul de act administrativ a fost publicat pe pagina proprie de internet a autorității 

publice județene în data de 31.01.2019, conform Anunțului înregistrat sub nr. 2418 din 

31.01.2019, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la acesta, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (4) din Legea nr.52/2003. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre 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 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Județean Mureș. 

Director executiv 

Genica Nemeș 
 

Întocmit: Kakasi Andras, 

Verificat: Adriana Farkas – Șef serviciu 
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