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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.122
Din 29.08.2013

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac
din data de 29.08.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.08.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 29.08.2013, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUSAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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Anexa la

Hotărârea Consiliului local nr.122/29.08.2013

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
29.08.2013

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 29.08.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al
extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.08.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, precum şi a statului de
funcţii din cadrul UAT Nădlac

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzînd
solicitanţii de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au
îndeplinit criteriile de acces la locuinţă.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condi
care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Nădlac în
vederea instalării, între
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare sus
utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind
construirea de re

6.Diverse.

PREŞEDINTE DE PENTRU LEGALITATE
PORUBSKI IOAN DUSAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.123
Din 29.08.2013

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local
Nădlac din data de 08.08.2013

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.08.2013,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Nădlac din data de 08.08.2013, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și

Contencios Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PORUBSKI IOAN DUSAN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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ROMÂNIA Anexa la HCL nr.123 din 29.08.2013
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al desfăşurării şedinţei extraordinare din data de 08.08.2013 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 08.08.2013 a
fost convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.460/02.08.2013, prin
convocator şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Harazin Andrei, Kovacs Ștefan Andrei, Porubski Ioan Dușan, Tocilă Bogdan Valentin, Șomrak
Dușan- viceprimar, Kszenics Pavel, Paliș Gligor, Paladie Răzvan Florin. Lipsesc consilierii:
Ambruș Lubomir Ivan, Balint Ioan Iaroslav, Faur Maria Carmen, Kiszel Dușan, Lupșa Eugen,
Mazuch Marinela Luminița Felicia.

La şedinţă participă: d-l primar Vasile Ciceac, d-na consilier juridic Ianecsko Alina,
d-na Șinca Anca Stela- compartiment resurse-umane, d-na Doval Ana- compartiment
impozite și taxe. D-l secretar Gros Alexandru lipsește motivat, fiind în concediu legal de
odihnă, atribuțiile acestuia fiind delegate consilierului juridic Ianecsko Alina.

D-na Ianecsko Alina constată că la ședință este prezentă majoritatea consilierilor aflați
în funcție, astfel declarând  şedinţa legal constituită.

Preşedintele de şedinţă, d-l Porubski Ioan, prezintă proiectul ordinei de zi al şedinţei
Consiliului Local de astăzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului local din data de 08.08.2013.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.07.2013.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, precum și a statului de funcții
din cadrul UAT Nădlac, în conformitate cu prevederile OUG nr.77/26.06.2013.

4.Diverse.
Deoarece nu sunt propuneri sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 08.08.2013”, care este aprobat cu 9
voturi DA. D-na Ianecsko Alina face precizarea că votul necesar pentru adoptarea proiectului
de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).

Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.07.2013.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
30.07.2013”, fiind aprobat cu 9 voturi DA, votul necesar pentru adoptarea proiectului de
hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 5 voturi ).
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Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, precum și a
statului de funcții din cadrul UAT Nădlac, în conformitate cu prevederile OUG
nr.77/26.06.2013.

Nefiind discuții, din partea comisiilor de specialitate fiind acordat aviz favorabil,
proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 9 voturi DA, votul necesar adoptării
proiectului de hotărâre fiind votul majorității consilierilor în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Diverse.
Președintele de ședință întreabă consilierii dacă există discuții sau întrebări referitor la

materialul depus referitor la situația încasărilor la bugetul local.
D-l Paladie Răzvan întreabă care este situația încasărilor din acest an față de aceeași

perioadă a anilor trecuți.
D-na Doval Ana susține că procentul de încasare este aproximativ același, marea

majoritate a sumelor neîncasate o reprezintă rămășițele din anul 2012, sunt datornici la care
ne-am înscris pe lista creditorilor, se instituie sechestru pe anumite bunuri, sunt situații de
insolvență, lichidare judiciară, la care este necesar să așteptăm. O problemă o reprezintă
amenzile, unele au fost și încasate, sunt amenzi care s-au dat la beneficiari de ajutor social,
de asemenea aceleași persoane au restanțe și la taxa de salubritate, persoane care nu au de
unde plăti, o persoană cu domiciliul în localitate, care locuiește efectiv în localitatea
Mehedinți are deja mai mult de 200 amenzi, e o persoană cu handicap și care în fiecare zi
primește și câte 10 amenzi pe motivul că cerșește, referitor la acest caz s-au formulat și
adrese, însă situația nu este schimbată, mai sunt și situații de prostituție cu persoane din
domiciliu, care locuiesc în localitățile Hunedoara și Buziaș. În ce privește amenzile, se
procedează la transformarea acesteora în zile muncă, pe calea instanței de judecată, proces
care este însă unul de durată, la care sunt angrenate 3 instituții, primăria, poliția, instanța de
judecată și din nou primăria, care practic nu aduc vreun rezultat în ce privește creșterea
veniturilor la buget, și nici zilele de muncă care se stabilesc, nu sunt la fel, pentru același
nivel de amendă, numărul de ore care se acordă este diferit, acestea ar trebui cel puțin să se
resimtă în lucrările care se achită de la buget. În ce privește taxa de salubritate, există
persoane care nu plătesc, nu este pe ce pune poprire.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Porubski Ioan Dușan- preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
extraordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 08.08.2013.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

Președinte de ședință Secretar
Porubski Ioan Dușan Alexandru Gros
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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300

Judeţul Arad
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA N.124
Din 29.08.2013

privind aprobarea organigramei, precum şi a statului de funcţii din cadrul UAT Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29.08.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9177/13.08.2013
- Referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei

nr.9305/20.08.2013
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Nădlac nr.121 din 08.08.2013

privind aprobarea organigramei, precum şi a statului de funcţii din cadrul
UAT Nădlac, în conformitate cu prevederile OUG nr.77/26.06.2013

- Adresa primăriei orașului Nădlac nr.9176/13.08.2013
- Avizul ANFP nr.31812/2013, înregistrat la primăria orașului

Nădlac sub nr.9787/29.08.2013
- Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Arad nr.900/06.02.2013 cu privire la

stabilierea numărului maxim de posturi corespunzător UAT Nădlac,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.1573/11.02.2013

- prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri  pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare,

- prevederile art.36(2), lit.a, (3), lit.b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie, mediu şi turism, administraţie publică locală.

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social–culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

În temeiul art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă transformarea unor posturi din cadrul organigramei şi a
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului prin :

- transformarea funcţiei publice vacante din cadrul Compartimentului
administrarea patrimoniului local într-o funcţie publică de nivel inferior, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare
anuale alocate, în speţă, transformarea funcţiei publice de execuţie
de inspector, clasa I, grad profesional principal, clasa de salarizare
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33 în funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional superior, clasa de salarizare 21,

- transformarea funcţiei publice vacante din cadrul Compartimentului audit
public intern într-o funcţie publică de nivel superior, cu încadrarea în
numărul maxim de posturi aprobat şi în fondurile bugetare anuale alocate,
în speţă, transformarea funcţiei publice de execuţie de auditor,
clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 32 în funcţie
publică de execuţie de auditor, clasa I, grad profesional principal,
clasa de salarizare 38,

- înfiinţarea serviciului buget in cadrul căruia sunt prevăzute 7 posturi de
execuţie şi un post de conducere corespunzător funcţiei publice de şef
serviciu. Precizăm că funcţia publică vacantă de şef serviciu buget rezultă
din transformarea funcţiei publice vacante de execuţie de inspector, clasa
I, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24, din cadrul
compartimentului contabilitate-casierie.

- transformarea funcţiei publice vacante din cadrul Compartimentului
pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile într-o
funcţie contractuală vacantă de inspector de specialitate, debutant, nivelul
studiilor – superioare.

- transformarea denumirii şefului Serviciului centrul de zi de îngrijire a
copiilor din oraşul Nădlac din director în şef serviciu conf. O.G. nr.77 din
26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea,
sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.

Art.2. Se aprobă organigrama, precum și statul de funcţii din cadrul UAT
Nădlac, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre modifică şi completează anexele contrare prezentei
adoptate anterior.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului resurse umane din cadrul primăriei
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul juridic şi Contencios

administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUSAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.125
din 29.08.2013

privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac şi a listei cuprinzînd solicitanţii
de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care nu au

îndeplinit criteriile de acces la locuinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 29.08.2013,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9425/21.08.2013
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.9365/20.08.2013
- procesul-verbal nr.9364/20.08.2013 întocmit de către comisia socială de

analizare a dosarelor şi repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe

- Prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe – republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998, aprobate prin H.G. nr.962/2001 cu modificările si
completările ulterioare

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.46 din 10.04.2012 privind
propunerile criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii

- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, înregistrat la
Agenţia Naţională pentru Locuinţe sub nr.8310/28.06.2012, iar la
Primăria oraşului Nădlac sub nr.6338/27.06.2012

- Hotărârea Consiliului local Nădlac  nr.113/21.08.2012  privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
de  locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Nădlac

- Hotărârea Consiliului local Nădlac  nr.124 din 25.09.2012 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.
113/21.08.2012

- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
74473/D.G.L.P./05.10.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr. 10626/22.10.2012

- Prevederile art.36 alin. 6 lit. a pct. 17 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- Avizul favorabil al comisiei pentru activită -culturale, culte,
învă
copii, tineret și sport



În temeiul art. 45(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă lista privind ordinea de prioritate a solicitanţilor de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Nădlac, realizate prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii de locuinţe construite prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, care nu au îndeplinit criteriile de acces la locuinţă,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
PORUBSKI IOAN DUSAN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.126
Din 29.08.2013

privind aprobarea Regulamentului referitor la condi
accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Nădlac în vederea instalării,

între
elementelor de infrastructură necesare sus

partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de
re de comunica

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din data de
29.08.2013,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8508/24.07.2013
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei

nr.9664/27.08.2013
- prevederile Legii nr.154/2012 privind Regimul infrastructurii re

comunica
- prevederile art.36, alin.2, lit.c, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul referitor la condi
accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Nădlac în vederea instalării,
între
elementelor de infrastructură necesare sus
partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de
re
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
• primarului oraşului Nădlac
• Autorită are și Reglementare în
Comunica
• compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
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• arhitectului-șef din cadrul primăriei
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE
LEGALITATE

PORUBSKI IOAN DUSAN SECRETAR
ALEXANDRU GROS
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Anexa la HCL nr.____/____2013

REGULAMENT
referitor la condi

a ora
comunica elementelor de infrastructură necesare sus
acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și

măsurile privind construirea de re

CAPITOLUL I. Dreptul de acces pe proprietă

Art. 1
(1)Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea
publică/privată a ora
(2)Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii
electronice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul
comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a orașului
Nădlac în condiţiile prezentului Regulament.
(3)Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) şi (2) asupra unor imobile
proprietate publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile
legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
(4)Dreptul de acces pe o proprietate privată şi condiţiile realizării accesului, se
negociază de către părţile în cauză, în condiţiile legii.
Art. 2
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe
proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, privată a orașului,
inclusiv pe drumuri, poduri, pasaje şi viaducte, stâlpi şi piloni, păduri şi terenuri
agricole, în condiţiile prezentului Regulament, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiţii:
a)exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt
destinate imobilele în cauză;
b)efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de
urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind
protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care
trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în
cauză.
Art. 3
(1)Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de
acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a orașului,
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o
măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări
b)dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile
legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe
proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra
imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin
efectuarea unor noi asemenea lucrări;
c)efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină
cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în
construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care
trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în
cauză;
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d)să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat
de a încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului
de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre
judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în
proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte
fixarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură
necesare susţinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.
Art. 4
(1)Autoritatea administraţiei publice locale care exercită dreptul de administrare asupra
imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale va publica,
pe pagina proprie de internet şi prin afişarea în locuri vizibile, la sediul primăriei, în
termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de
acces la un anumit imobil proprietate publică, condiţiile în care se realizează dreptul de
acces la acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte.
(2)Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a) Consiliul Local al orașului Nădlac- administrator al proprietă
private a orașului Nădlac, prin primăria orașului Nădlac, cu sediul în orașul Nădlac,
str. 1 Decembrie, nr.24, jude
e-mail: office@primaria-nadlac.ro
b)caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele în care se
poate realiza dreptul de acces;
c)tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces şi condiţiile în care acestea se
aplică, precum şi criteriile pe baza cărora acestea au fost stabilite, în funcţie de
elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care
fac obiectul lucrărilor;
(3)Tarifele maxime vor fi stabilite cu respectarea următoarelor principii:
a)să fie justificate şi proporţionale cu afectarea imobilului respectiv;
b)să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum
şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor de
comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
c)să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv,
prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora.
(4) Procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitan
proprietatea publică sau privată a ora
documentele ce este necesar a se prezenta de acesta:

a) documente de identificare, copie CUI, certificat constatator de la Oficiul
Registrului Comer

b) actul de identitate al administratorului sau reprezentantului legal- în copie
c) mandat de reprezentare din partea societă - în original

(5)Autoritatea publică locală nu poate stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume
suplimentare faţă de sumele ce rezultă din contractele încheiate în condiţiile prezentului
regulament de către părţi, pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate
publică/privată a orașului de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice
(6)Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului
regulament vor respecta principiile transparenţei şi obiectivităţii şi vor fi
nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(7)Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni
sau pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică/privată, inclusiv pe
drumuri, în condi datorează tarife doar persoanei care
deţine ori controlează elementele de infrastructură.
Art. 5
(1)O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu
prevederile prezentului regulament, precum şi a oricăror modificări sau completări ale
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acestor condiţii va fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.
Art. 6
(1)În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată, solicitantul
va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere
sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate
documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces. Consiliul Local Nădlac,
prin aparatul de specialitate al primarului, va reţine cererea spre soluţionare.
(2)Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:
a)datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii
electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea
publică/privată a orașului( documente prevăzute de art.4, alin.4, lit.a);
b)zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea
publică/privată a orașului;
c)lucrările ce urmează a fi efectuate;
d)scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
e)durata estimativă a realizării lucrărilor.
(3)Titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, prin aparatul
de specialitate al primarului, va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art.
4 şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la
data primirii cererii şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(4)Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al
orașului Nădlac, în vederea exercitării accesului pe proprietatea publică/privată a
orașului, se analizează de către aparatul de specialitate al primarului în termen de 30
de zile de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (1)-(3), fără a depăşi 60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale. Cererea va
conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).
(5)Cererile transmise titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al orașului
Nădlac, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a
orașului, se analizează de către aparatul de specialitate al primarului, pe baza
principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii şi nediscriminării. În cazul
transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10
zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. (3) sau (4) prelungindu-se în mod
corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
(6)Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective şi temeinic
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
(7)Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la
instanţa competentă.
Art. 7
(1)În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte
normative ( PUG și RLU sau alte reglementări legale ), cu privire la executarea
lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată a orașului, astfel încât alte elemente
ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de infrastructură necesare
susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate,
indiferent dacă sunt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii electronice, vor fi
utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile art.18-19.
(2)În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 4 nu sunt îndeplinite,
iar în zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului
de administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, prin aparatul de specialitate al
primarului, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de
infrastructură. Solicitantul se poate adresa persoanei care deţine sau controlează aceste
elemente şi, dacă este cazul, ANCOM, în conformitate cu prevederile art.18-19.
(3)Titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, asupra
imobilelor proprietate publică/privată a orașului poate solicita furnizorilor de reţele de
comunicaţii electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea
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dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor
proiecte de utilitate publică.
(4)Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta
funcţionalitatea elementelor de infrastructură şi a reţelelor de comunicaţii electronice şi
vor fi obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi justificate.
Art.8
(1)Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea
ce priveşte instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu
privire la instalarea unor elemente de infrastructură asociată reţelelor de comunicaţii
electronice.
(2)În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau
sprijinul autorităţii administraţiei publice locale sau finanţate, total ori parţial, din
fonduri publice, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de acces
deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu respectarea
principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii.
(3)Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la infrastructură al
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc
cu avizul conform al ANCOM.
(4)Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveşte instalarea ori
furnizarea de reţele de comunicaţii electronice sau implementarea unor proiecte de
instalare de infrastructură, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al ANCOM
prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de
contencios administrativ competentă.
Art.9
Dacă Consiliul Local al orașului Nădlac exercită dreptul de proprietate exclusivă sau
controlul asupra unor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii
de comunicaţii electronice destinate publicului, acestea au obligaţia de a realiza o
separare structurală a activităţilor asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau
control de activităţile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietate
publică/privată, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art.10
(1)În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a orașului, în
condiţiile art.3, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate sau de
administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va
trimite recomandată, cu confirmare de primire sau va fi înregistrată la registratura
primăriei orașului Nădlac.
(2)Solicitarea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a)datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii
electronice care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăţi;
b)elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva
proprietate;
c)durata estimativă a realizării lucrărilor ;
d)condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată,
pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi
amplasate.
(3)Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.3 alin. (1), titularul dreptului
de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces
decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară.
(4)În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a orașului date în concesiune
ori închiriate, dispoziţiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune
sau de închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine
acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de
închiriere, după caz.
Art.11
(1)Titularii dreptului instituit în condiţiile art.1 sau 2 îşi pot exercita dreptul de acces
numai după încheierea unui contract, cu titularul dreptului de proprietate ori de
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administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu
titularul dreptului de administrare, după caz, respectiv Consiliul Local al orașului
Nădlac prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul
prevăzut la art. 3, alin. (2), cu asociaţia de proprietari.
(2)În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a statului
sau a unităţii administrativ-teritoriale, contractul prevăzut la alin. (1) se poate încheia
cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după
caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele
prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere.
(3)Condiţiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(4)Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor
de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele
prevăzute în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile art.4 sau prevăzute în
contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste
condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5)În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului
de acces pe proprietatea publică, titularul dreptului de administrare, are obligaţia de a
publica acest contract pe pagina sa de internet.
(6)Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM,
care are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7)Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puţin:
a)zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi
condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza
lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii
electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter
de urgenţă;
b)condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar
afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori la elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor;
c)modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări
pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces;
d)preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând
contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea
lucrărilor.
(8)Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament, înscris în cartea funciară a
imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui
drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi
dobânditorilor imobilului.
(9)Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau
prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de
comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate publică/privată
sunt nule de drept.
(10)Contractul de acces pe proprietatea privată a orașului în vederea instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora reprezintă anexa la prezentul
Regulament și face parte integrantă din acesta.
Art.12
(1)În situaţia în care contractul prevăzut în anexa la prezentl Regulament nu se poate
încheia în termen de două luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului
de acces pe proprietatea privată a orașului sau a cererii de exercitare a dreptului de
acces pe proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces,
potrivit prevederilor art.6, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente.
(2)În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre
care ţine loc de contract între părţi.
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(3)Judecarea litigiilor se face de urgenţă şi cu precădere.
(4)Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate
în condiţiile prevederilor alin. (1) poate fi atacată cu recurs.
(5)În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică,
în termen de 15 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de
administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, prin aparatul de specialitate al
primarului, are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de internet.
(6)Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM,
cu obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7)Hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract între părţi, în conformitate cu
prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art.11 alin. (8).
Art.13
(1)Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să
efectueze lucrări de acces pe proprietăţi sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de
proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în
care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri
scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de administrare-
Consiliul Local al orașului Nădlac.
(2)Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea
unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, titularului dreptului de
administrare asupra imobilului respectiv- Consiliul Local al orașului Nădlac, cu excepţia
cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de
urgenţă.
(3)Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al
orașului Nădlac, nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în
cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat
potrivit prevederilor art.11 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile
art.12.
(4)În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de
urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială.
(5)În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu
caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de
producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor
lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării
reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, persoanele împuternicite potrivit
prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificări comunicate titularului
dreptului de folosinţă sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de administrare asupra
imobilului respectiv. Modalităţile de transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul
prevăzut la art.11 sau prin hotărârea judecătorească prevăzută la art.12.
Art.14
(1)Dreptul instituit în condiţiile art.11 sau 12 nu afectează existenţa dreptului de
proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra
infrastructurii utilizate partajat sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice ori a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
(2)Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art.11 sau 12 nu va cauza schimbarea
destinaţiei imobilului respectiv şi va afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către
titularul dreptului de folosinţă.
(3)Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea
iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin
acordul părţilor, poate compensa titularului dreptului de administrare- Consiliul Local al
orașului Nădlac, cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii
afectate.
Art.15
În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe
proprietăţi sunt afectate de lucrări de interes naţional sau de interes local de utilitate
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publică se va aplica procedura de expropriere, în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.
Art.16
(1)Titularul dreptului instituit în condiţiile art.11 sau 12 poate solicita titularului
dreptului de administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, în situaţia în care nu
există o soluţie alternativă, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul
protecţiei mediului, a arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste
operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri, în
condiţiile art.11 alin. (7) lit. d).
(2)Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de
administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, nu efectuează operaţiunile prevăzute
la alin. (1), furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza aceste
operaţiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.
(3)Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât
mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
Art.17
(1)Titularul dreptului instituit în condiţiile art.11 sau 12 are obligaţia să reaşeze
elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură
necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, când
această reaşezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de
lucrări de către proprietar, de către titularul dreptului de administrare- Consiliul Local al
orașului Nădlac, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor
art.11 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art.12.
(2)Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor
de infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor
lucrări de către alte persoane decât proprietarul ori, după caz, titularul dreptului de
administrare- Consiliul Local al orașului Nădlac, cheltuielile vor fi suportate de acestea,
dacă prin contractul prevăzut la art.11 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la
art.12 nu s-a stabilit altfel.

CAPITOLUL II: Utilizarea partajată a infrastructurii
Art.18
(1)Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele
care deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare partajată a
infrastructurii.
(2)În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii
unei solicitări ferme de negociere sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre
părţi se poate adresa ANCOM.
Art.19
(1)În cazul prevăzut la art.18, alin.(2), ANCOM, cu respectarea principiului
proporţionalităţii, poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de
infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice
utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni,
antene, turnuri şi alte construcţii de susţinere, canale, conducte, camere de vizitare şi
cabinete, precum şi elemente de reţea pasive, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii
sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice, acolo unde este posibil din punct de
vedere tehnic şi fezabil economic.
(2)Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poate fi impusă
atunci când este necesar în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice
sau a ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor cerinţe
specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
(3)În cazul în care impune unei persoane care deţine sau controlează elemente ale
infrastructurii obligaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se
realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a
costurilor.
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CAPITOLUL III: Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de
comunicaţii electronice
Art.20
(1)La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire,
reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi
publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice.
(2)În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate
publică sau privată, autorităţile administraţiei publice care eliberează autorizaţii de
construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări vor publica anunţuri
privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru lucrările
prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10
zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autorităţile administraţiei publice
locale cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării
coordonate a unor lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de
comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
în condiţiile prezentului Regulament.
(3)Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice –
primăria orașului Nădlac, va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul acesteia şi va cuprinde
informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1),
precum şi data estimativă a începerii lucrărilor.
(4)Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea
coordonată a lucrărilor de acces pe proprietate publică/privată în acelaşi timp cu
lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori
a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea
administraţiei publice locale- Consiliul Local al orașului Nădlac poate stabili condiţii
restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de construire în zona respectivă, pentru o
perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în condiţiile
prezentului articol cu cel puţin 6 luni în avans.
Art.21
(1)În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se
vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii
electronice.
(2)Autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice,
inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi
realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii electronice se vor face pe
baza normelor tehnice specifice.
(3)Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde şi vor stabili caracteristicile
constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare
diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite
elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii
necesare susţinerii acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă
conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de
construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea
lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
Art.22
(1)Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor
legate referitoare la:
a)amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi
postutilizarea construcţiilor;
b)proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona drumurilor şi în zona
infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în
zonele de protecţie a navigaţiei;
c)condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în
zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare;
d)calitatea în construcţii;
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e)protecţia igienei şi a sănătăţii publice;
f)protecţia mediului;
g)protecţia muncii;
h)protejarea monumentelor istorice.
(2)În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile
de amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism în ceea ce priveşte
realizarea unor lucrări de acces pe proprietăţi, precum şi în cazul zonelor supuse unui
regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate
realiza decât după obţinerea acordului organismelor competente.
(3)Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicită
exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajată a infrastructurii, după caz.
Art.23
(1)În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care:
a)restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
b)stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c)periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
(2)Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de
cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri.
(3)Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care
efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se
evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice.
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