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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 

Priveşte: modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 136 din 17 iunie 2009 privind 
amplasare antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de emisie – 
recepție pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria  

 
 
 Conform Legii nr. 159 / 2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicații 
electronice, precum și pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 
comunicații electronice, au transpus în legislația națională art. 11 și 12 din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru 
rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva – cadru), modificată prin Directiva 2009/140/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, precum și dispozițiile Directivei 2014/61/UE a parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de 
comunicații electronice de mare viteză. 
 Prin dispozițiile acestui act au fost stabilite, printre altele, condițiile în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau privată (inclusiv în spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe 
locuințe) în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații 
electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora. 
 Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 159 / 2016, aspectele sus – menționate au fost reglementate, 
într-un mod similar, de dispozițiile Legii nr. 154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de 
comunicații electronice. 
 Astfel, conform prevederilor art. 4 și 5 din Legea nr. 159 / 2016 furnizorii de rețele de comunicații 
electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în 
proprietatea publică sau privată dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ anumite condiții, printre care se 
numără și cea care impune ca efectuarea lucrărilor de acces să nu fie de natură să contravină cerințelor 
specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind 
protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și securității naționale, pe care trebuie să le respecte 
activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele ce fac obiectul exercitării dreptului de acces. 
 Potrivit dispozițiilor Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525 
/ 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a interzis montarea supraterană a 
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații în intravilanul orașelor și municipiilor 
doar pe domeniul public existent pe teritoriul orașelor și municipiilor, nefiind instituită o interdicție cu 
caracter general, cum este prevăzută în anexa la HCL nr. 136 / 17 iunie 2009. 
 În ceea ce privește normele specifice de sănătate publică, precizăm faptul că la nivelul Uniunii 
Europene, normele de expunere a publicului la radiațiile produse de undele electromagnetice sunt stabilite în 
Recomandarea  1999 / 519 / CE, act prin intermediul căruia s-a urmărit respectarea cu exactitate a 
standardelor propuse de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizate (ICNIRP), 
organizație neguvernamentală recunoscută oficial de Organizația mondială a Sănătății (OMS), care 
evaluează rezultatele științifice din întreaga lume. 



 Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea 
expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, care are la bază 
prevederile Recomandării 1999 / 519 / EC privind limitarea expunerii populației generale la câpuri 
electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), stabilește, la nivel național, limitele de câmp 
electromagnetic la care poate fi expusă populația 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin 6 din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei 
publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul 
Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 136 din 17 iunie 
2009 privind amplasare antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de emisie – recepție pe 
teritoriul administrativ al municipiului Alexandria. Urmează ca, în conformitate cu prevederile art. 36, alin 
2, lit. „c” şi al alin (5), lit. „c” din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale republicată cu 
modificările şi completările ulterioare proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie, să fie supus 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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