
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                               
Consiliul Local                                

HOTĂRÂREA nr. 26 
din 25 martie 2015    

                                                                                                                                                                                                
              Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 
reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Nădrag, 
judeţul Timiş  . 
    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere existenţa pe teritoriul administrativ al comunei Nădrag a unor 
furnizori de reţele de comunicaţii electronice;   
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere dispoziţiile prevederile art.(6) alin. 3). şi alin.5). precum şi art. 
(13) din Legea nr. 154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice. 
             Ţinând cont de prevederile art. (51) alin 2). din OUG nr. 43/1997 republicată 
privind regimul drumurilor; 
             Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal şi art. 282 alin (4) 
şi art. 124 ^1 alin. (2) din OG nr. 92/2003-Codul de procedură fiscală. 
             Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii;  
             Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn 
administraţia publică.   
             În temeiul art. 36 alin. (6) lit c) din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind 
administraţia publică locală.  
             În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind 
administraţia publică locală ; 
                                                        
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art.1 Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii 
publice şi private a comunei Nădrag, jud. Timiş, de către furnizorii de reţele de 
comunicaţii electronice. 
             Art.2.1  Începând cu data prezentei, furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice, vor achita un preţ reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra 
terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice după cum urmează: 

a) pentru reţelele subterane : 3 lei/ml/an. 
b) pentru reţelele supraterane : 3 lei/ml/an. 

2.2 Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul local. 
              Art.3  Preţul prevăzut în prezenta hotărâre se va achita în baza unui contract ce 
se va încheia în formă autentică între comuna Nădrag, în calitate de titular al dreptului de 
proprietate publică sau privată şi fiecare furnizor de reţele de comunicaţii electronice în 



parte, pe baza unui proces verbal încheiat între părţi, prin care se confirmă lungimea 
reţelei de comunicaţii electronice. 
              Art.4 Pentru contractele ce urmează a se încheia, precum şi pentru actele 
adiţionale la contractele iniţiale, plata se efectuează integral pentru anul în curs, în termen 
de 30 de zile de la semnarea contractelor, respectiv a actelor adiţionale. 
              Art.5  În cazul neachitării preţului la termenele stabilite, se vor percepe majorări 
de întârziere, în cuantum de 0,2%/ ziua de întârziere din cuantumul obligaţiei fiscale 
principale neachitate, calculată începând cu ziua imediat următoare scadenţei până la 
stingerea obligaţiei. 
              Art.6 În contractul încheiat între părţi vor fi precizate toate condiţiile de 
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe 
proprietatea publică sau privată a comunei Nădrag, inclusiv contravaloarea dreptului de 
folosinţă a imobilului şi despăgubirile datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin 
efectuarea lucrărilor. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică reţelelor electronice 
aparţinând serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
              Art.7  În cazul în care, pe parcursul derulării contractului intervin schimbări care 
conduc la modificarea preţului datorat sau a lungimii reţelei, părţile vor proceda la 
actualizarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică 
la contractele iniţiale. 
              Art.8 Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreţinerea, utilizarea, 
înlocuirea sau mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv 
suporturile şi celelalte componente necesare susţinerii acestora, precum şi a punctelor 
terminale utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, se 
sancţionează conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ţi a celorlalte prevederi legale în materie.  
             Art.9   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi pentru.  
             Art.10  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Compartiment Taxe – impozite 
- ANCOM Bucureşti. 
- Afişare.  

  
                                                                                                        Preşedinte şedinţă   
                                                                                                       Linginari Puiu Ioan 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


