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REGULAMENT 

 

privind amplasare antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de emisie 

– recepție pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria 

 

 

 Dispoziții generale:  

Prezentul regulament stabilește modul de amplasare al antenelor de telefonie mobilă 

și ale altor tipuri de antene emisie – recepție pe teritoriul administrativ al municipiului 

Alexandria și va sta la baza condițiilor din certificatul de urbanism pentru obținerea 

autorizației de construire. 

Art. 1 Se aprobă amplasarea antenelor si echipamente stațiilor de emisie – recepție, pe 

teritoriul administrativ al municipiului Alexandria în condițiile autorizării conform legislațieiîn 

vigoare  (Legea 50 / 1991) și obligația obținerii următoarelor avize: 

- Aviz Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM); 

- Aviz Serviciul Roman de Informații; 
- Aviz Ministerul Apărării Naționale; 
- Aviz Ministerul Afacerilor Interne; 
- Aviz Sănătatea Populației; 
- Aviz Protecția Mediului. 

Art. 2 Avizele solicitate la art. 1 sunt obligatorii, acestea se vor solicita prin certificatul 

de urbanism, se vor completa în funcție de verificările efectuate în teren și conform legislației 

în vigoare la dată depunerii documentației în vederea eliberării certificatului de urbanism 

Art. 3 Se aprobă amplasarea antenelor si echipamentelor stațiilor de emisie – recepție 

inclusiv în zona centrală a municipiului Alexandria. 



Art. 4 În cazul imobilelor de locuințe colective se va întocmi un tabel nominal cu 

proprietarii apartamentelor, vizat de asociația de proprietari, din care să reiasă acordul 

acestora. Se va obține acordul a minim 50 % + 1 dintre proprietarii apartamentelor șispațiilor 

comerciale, dacă este cazul.În cei 50 % + 1 se va solicita acordul proprietarilor unităților 

locative de la ultimul nivel, deasupra cărora se va monta antena de telefonie mobilă sau alte 

tipuri de antene de emisie – recepție.  

Art. 5 În cazul amplasării antenelor si echipamentelor stațiilor de emisie – recepție în 

zona de locuințe individuale cu regim mic de înălțime (P – P+2E) pe o rază de 100 m, se va 

solicita acordul a minim 50 % + 1 dintre proprietarii imobilelor, inclusiv proprietarii ce au limită 

comună cu amplasamentul propus. 

Art. 6 În cazul amplasării antenelor si echipamentelor stațiilor de emisie – recepție pe 

construcții existente se va obține acordul / avizul Inspectoratului de Stat în Construcții și se va 

întocmi un raport de expertiză tehnică de rezistență și stabilitate. 

Art. 7 În cazul amplasării antenelor si echipamentelor stațiilor de emisie – recepție în 

zonade instituții și servicii, industrială și/sau agro – industrială, nu este nevoie de obținerea 

acordului imobilelor aflate în vecinătate, cu excepția proprietarilor imobilelor de locuințe pe o 

rază de 100 m. 

Art. 8 Proiectul pentru obținerea autorizației de construire se va fi întocmit pe suport 

topografic. Planul de situație pe suport topografic se va întocmi pe o rază de minim 100 m, pe 

acesta fiind specificate tipul construcțiilor, proprietarul,destinația imobilelor teren și/sau 

construcții, rețelele tehnico-edilitare și anteneleși/sau echipamentele stațiilor de emisie – 

recepție existente. Planul de situație se va prezenta la faza de certificat de urbanism. 

Art. 9 Prezentul regulament poate fi modificat și completat în funcție de modificările 

legislative. 

Art. 10Se aprobă ca  emiterea autorizațiilor de construire pentru antenele si 

echipamentele stațiilor de emisie – recepție să se facă cu respectarea și în condițiile prevăzute 

de lege pe o perioadă de maxim 5 ani. În situația în care condițiile legislative nu se 

modificăantenele si echipamentele stațiilor de emisie – recepție se vor menține pe același 

amplasament, dar fără a li se aduce modificări și fără să depășească perioada maximă pentru 

care au fost autorizate inițial. 

Titularul autorizației de construire va notifica în scris Primăria municipiului Alexandria 

dacă amplasamentul și condițiile tehnice nu se modifică în vederea luării la cunoștință cu 

privire la prelungirea termenului sau dacă aceasta urmează să fie desființată. 



Art. 11Titularii antenelor și echipamentelor stațiilor de emisie – recepțieautorizate 

anterior prezentului regulament, situate în intravilanul localității, au obligația, sub sancțiunile 

prevăzute de lege, să le desființeze pe cheltuiala proprie in termen de 12 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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