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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul  de  hotarare  privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru ocuparea zonei 

drumurilor aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria pentru instalatiile 

de comunicatii amplasate subteran si suprateran aflate in zona acestor drumuri. 

  

                          

Prin Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii 

electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de 

comunicatii electronice se stabileşte: 

- accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, 

înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică 

necesare susţinerii acestora; 

- accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la infrastructura fizică a 

operatorilor de reţea; 

- măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice şi pentru facilitarea şi 

stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi. 

 

In temeiul prevederilor  art. 6, alin. (4), (5), (6) si (12) din Legea nr. 159/2016 , a fost emisa 

Decizia ANCOM nr. 997/2018, privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului 

de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica. 

 

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii mentionata mai sus, este necesara 

incheierea unui nou contract privind conditiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publica 

a Municipiului Alexandria în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de 

comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. 

nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de 



utilizare pentru ocuparea zonei drumurilor aflate in administrarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria pentru instalatiile de comunicatii amplasate subteran si suprateran aflate in zona acestor 

drumuri. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR , 

 

Victor DRAGUSIN 
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