
                                                                                                                        
                                                R O M Â N I A 

                                                                                         JUDEŢUL BRAŞOV 
                        PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 
          www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

              HOTARAREA            Nr.  114                                              Data:  24.10.2013 
 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 
          

privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice 
pe proprietatea publica si privata a Municipiului Sacele 

 
  Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă  ordinara în data 24.10.2013.  
 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Urbanism 
Patrimoniu înregistrat cu nr. 50124/17.10.2013 prin care s-a propus: 
- aprobarea exercitarii dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a Municipiului Sacele, de 
catre furnizorii de retele de comunicatii electronice. 
- aprobarea ca furnizorii de retele de comunicatii electronice, indiferent de momentul realizarii acestora, sa achite 
un pret reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat de retelele de comunicatii 
electronice, dupa cum urmeaza : 
 a. pentru retele subterane    - 1,10 lei/ml/an 
 b. pentru retele supraterane – 2,20 lei/ml/an 
- stabilirea si achitarea pretului sa se efectueze in baza unui contract incheiat in forma autentica, intre Municipiul 
Sacele in calitate de titular al dreptului de proprietate publica sau privata si fiecare furnizor de retele de 
comunicatii electronice, pe baza procesului - verbal incheiat intre parti, care cuprinde traseul de retele de 
comunicatii electronice intocmit in baza unei documentatii topografice de identificare realizata in stereo 70. 
Pretul se face venit la bugetul local. 
- ca plata sa se faca pana la data de 31 martie pentru anul in curs. Pentru contractele ce se vor incheia ulterior 
acestei date, precum si pentru actele aditionale la contractele initiale, plata sa se efectueze integral pentru anul in 
curs , in termen de 30 de zile de la incheierea acestora. 
- perceperea de  majorari de intarziere in cazul neachitarii la termenele stabilite. Nivelul majorarilor de intarziere 
este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau 
fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
- ca in contractul incheiat intre parti sa fie  precizate toate conditiile de exercitare a dreptului de acces al 
furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Municipiului Sacele, inclusiv 
contravaloarea dreptului de folosinta asupra imobilului, precum si despagubirile datorate pentru eventuale 
prejudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor. Prevederile nu se aplica retelelor de comunicatii electronice 
apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale. 
- ca in cazul in care, pe parcursul derularii contractului, intervin schimbari care conduc la modificarea pretului 
datorat sau a lungimii de retea, partile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin incheierea de acte 
aditionale in forma autentica la contractele initiale. 
- ca in cazul nerespectarii prevederilor privind obligativitatea incheierii contractului, amplasarea, intretinerea, 
utilizarea, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inclusiv suporturile 
si celelalte componente necesare sustinerii acestora, precum si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea de 
servicii de comunicatii electronice, sa se sanctioneaze conform prevederilor Legii nr.50/1991  privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a celorlalte prevederi 
legale cu aplicabilitate in materie.  
 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 4  ale Consiliului Local Sacele, precum si 
propunerile facute in sedinta in sensul stabilirii tarifului:  pentru retele subterane    - 1,10 lei/ml/an, 
-pentru retele supraterane – 3,00 lei/ml/an in urma propunerilor de exercitare a votului in mod secret. 



 Avand in vedere prevederile Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii 
electronice,  O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicata, precum si prevederile art. 124^1, alin. 2 
din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  
   In temeiul art. 36, alin. 1 , alin. 2 lit.b, lit. c, lit. d, alin. 4  lit. c, alin. 5 lit. c, alin. 6 lit. a, pct. 11 si al art. 
45 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a 
Municipiului Sacele, de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice. 
 Art. 2. Furnizorii de retele de comunicatii electronice, indiferent de momentul realizarii acestora, vor 
achita un pret reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat de retelele de 
comunicatii electronice, dupa cum urmeaza : 
 a. pentru retele subterane    - 1,10 lei/ml/an 
 b. pentru retele supraterane – 3,00 lei/ml/an 
 Art.3. Pretul prevazut in prezenta hotarare se va stabili si se va achita in baza unui contract incheiat in 
forma autentica, intre Municipiul Sacele in calitate de titular al dreptului de proprietate publica sau privata si 
fiecare furnizor de retele de comunicatii electronice, pe baza procesului - verbal incheiat intre parti, care cuprinde 
traseul de retele de comunicatii electronice intocmit in baza unei documentatii topografice de identificare 
realizata in stereo 70. Pretul se face venit la bugetul local. 

Art.4. Plata se face pana la data de 31 martie pentru anul in curs. 
Pentru contractele ce se vor incheia ulterior acestei date, precum si pentru actele aditionale la contractele 

initiale, plata se efectueaza integral pentru anul in curs, in termen de 30 de zile de la incheierea acestora. 
Art.5. In cazul neachitarii la termenele stabilite se vor percepe majorari de intarziere. Nivelul majorarilor 

de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculata pentru 
fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art.6. In contractul incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptului de acces al 
furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Municipiului Sacele, inclusiv 
contravaloarea dreptului de folosinta asupra imobilului, precum si despagubirile datorate pentru eventuale 
prejudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor. Prevederile nu se aplica retelelor de comunicatii electronice 
apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale. 

Art.7. In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, intervin schimbari care conduc la modificarea 
pretului datorat sau a lungimii de retea, partile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin incheierea 
de acte aditionale in forma autentica la contractele initiale. 

Art.8. Nerespectarea prevederilor privind obligativitatea incheierii contractului, amplasarea, intretinerea, 
utilizarea, inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inclusiv suporturile 
si celelalte componente necesare sustinerii acestora, precum si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea de 
servicii de comunicatii electronice, se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a celorlalte prevederi 
legale cu aplicabilitate in materie.  

Art.9. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNAT  
                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
EC. GHEORGHITA MUTU PETRE                                                      CJ. DASCALU BIANCA 
 
 
 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7 ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu 10 voturi pentru si 8 voturi impotriva 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 
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