
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                                  H O T Ǎ R Â R E

     privind aprobarea condiţiilor de acces pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice
pe proprietatea publică şi privată a comunei Ciulniţa

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.10.2013:
Având în vedere:

-prevederile Legii nr. 154/2012 privind " Regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 

Examinând:
-referatul de aprobare  nr.2946/25.10.2013  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr.2896/18.10.2013 al consilierului proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

comunei Ciulniţa
-raportul nr. 2947/8/25.10.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,

În temeiul 36 alin. (2), lit.c,  art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art.123 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se  aprobă  condiţiile  de  acces  pentru  furnizorii  de  reţele  de  comunicaţii  electronice  pe

proprietatea publică şi privată a comunei Ciulniţa, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din

prezenta hotârăre.

Art.2 Viceprimarul  comunei  şi  compartimentul  cadastru  şi   urbanism  vor  duce  la  îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Ciulniţa, Instituţiei Prefectului-Judeţul

Ialomiţa,  ANCOM/  Oficiul  Judeţean  Ialomiţa  şi   adusă  la  cunoştinţă  cetăţenilor  prin  grija  secretarului

comunei.    

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR. 65
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 31.10.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  9 ). 



Anexa nr.1  la H.C.L. Ciulnita nr. 65 din 31.10.2013

Conditii de acces 
pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice

pe proprietatea publica si privata a 
Comunei Ciulnita

      Entitatea care exercita dreptul de administrare, precum si modalitatile in care aceasta poate
fi contactat in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietati.

Comuna Ciulnita, str. Matei Basarab, nr. 66, localitatea    Ciulnita, judetul Ialomita, cod postal
927080, tel/fax. 0243/218 082, e-mail primariaciulnita@yahoo.com .

      Caracteristicile imobilului pe care se exercita dreptul de acces      si zonele in care se poate
realiza dreptul de acces.

Teren extravilan zona « La Movila », situat in partea de nord-nord-vest a localitatii  Ciulnita,  in
Tarlaua 380 ;

      Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces si conditiile in care acestea se aplica,
precum si  criteriile  pe  baza carora  acestea au fost  stabilite,  in  functie  de  elementele  retelelor  de
comunicatii electronice si de elementele de infrastructura care fac obiectul lucrarilor.

                 Criteriul in baza caruia au fost stabilite tarifele maxime este Raportul   de  evaluare asupra
terenului, atat extravilan, cat si intravilan.

       Tarifele practicate pentru amplasarea de piloni de telecomunicatii, containere echipamente
de telecomunicatii sau orice alte echipamente specifice sunt :

- 2,03 euro/mp/an ;
Tarifele exprimate in euro se vor plati in lei la cursul BNR din data emiterii facturii.
Tarifele sunt fara T.V.A., intrucat U.A.T. Comuna Ciulnita nu este platitoare de T.V.A.
Tariful prevazut se va stabili si se va achita in baza unui contract incheiat in forma autentica, intre

Comuna Ciulnita, in calitate de titular al dreptului de proprietate publica sau privata, prin primar, ca
reprezentant legal, si fiecare furnizor de retele de comunicatii electronice. Contractul sus-mentionat are
la  baza  procesul  verbal  incheiat  intre  parti,  in  care  este  mentionata  suprafata  ocupata  cu
echipamentele furnizorului de retele de telecomunicatii sau lungimea retelei de comunicatii electronice,
dupa caz.

Tariful prevazut se face venit la bugetul local.

In cazul neachitarii  tarifului la termenele stabilite se vor percepe majorari de intarziere. Nivelul
majorarii  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.

In cadrul contractului incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptului de
acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Comunei
Ciulnita,  inclusiv  contravaloarea  dreptului  de  folosinta  asupra  imobilului,  precum  si  despagubirile
datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor. Aceste prevederi nu se aplica
retelelor de telecomunicatii apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

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

      Nerespectarea prevederilor  privind  amplasarea,  intretinerea,  utilizarea,  inlocuirea,  sau
mutarea  oricaror  elementeale  retelelor  de  comunicatii  electronice,  inclusiv  suporturile  si  celelate
componente necesare sustinerii acestora, precum si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea
serviciilor  de  comunicatii  lelectronice,  se  sanctioneaza  conform  prevederilor  Legii  50/1991,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii  si  a
celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate in materie.

      Orice  limitari tehnice cu  privire  la  exercitarea dreptului  de  acces,  care     rezulta  din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului.

In exercitarea dreptului de acces, furnizorii de retele de comunicatii electronice vor tine cont de
prevederile P.U.G. si R.L.U. ale Comunei Ciulnita.

      Procedura detaliata ce trebuie indeplinita de solicitantul dreptului de   acces, inclusiv orice
conditii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.

mailto:primariaciulnita@yahoo.com


       a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic),   copie C.U.I. si certificat de
inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie);
c) sa prezinte împuternicire ca reprezintă societatea (in original).

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

Anexa nr.2  la H.C.L. Ciulnita nr. 65 din 31.10.2013

Conditii de acces 
pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice

pe proprietatea publica si privata a 
Comunei Ciulnita

      Entitatea care exercita dreptul de administrare, precum si modalitatile in care aceasta poate
fi contactat in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietati.

Comuna Ciulnita, str. Matei Basarab, nr. 66, localitatea    Ciulnita, judetul Ialomita, cod postal
927080, tel/fax. 0243/218 082, e-mail primariaciulnita@yahoo.com .

      Caracteristicile imobilului pe care se exercita dreptul de acces      si zonele in care se poate
realiza dreptul de acces.

      Teren  intravilan  situat  in  localitatea  Ciulnita,  str.  Matei  Basarab,  nr.41  la  Dispensarul
medical ;

Teren intravilan situat in localitatea Ion Ghica, str. Octavian Goga, nr.18 la Caminul cultural;
Teren intravilan situat in localitatea Poiana, str. Primaverii, nr.3 la Scoala veche Poiana;
Teren  intravilan  situat  in  localitatea  Poiana,  cartierul  Ghimpati,  str.  Mihai  Eminescu,  nr.27  la

Caminul cultural;
      Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces si conditiile in care acestea se aplica,

precum si  criteriile  pe  baza carora  acestea au fost  stabilite,  in  functie  de  elementele  retelelor  de
comunicatii electronice si de elementele de infrastructura care fac obiectul lucrarilor.

                 Criteriul in baza caruia au fost stabilite tarifele maxime este Raportul   de  evaluare asupra
terenului, atat extravilan, cat si intravilan.

       Tarifele practicate pentru amplasarea de piloni de telecomunicatii, containere echipamente
de telecomunicatii sau orice alte echipamente specifice sunt :

     -  12 lei/mp/luna ;
Tarifele exprimate in lei se vor indexa anual cu rata inflatiei, pe baza indicelui de inflatie comunicat

de Institutul National de Statistica.
Tarifele sunt fara T.V.A., intrucat U.A.T. Comuna Ciulnita nu este platitoare de T.V.A.
Tariful prevazut se va stabili si se va achita in baza unui contract incheiat in forma autentica, intre

Comuna Ciulnita, in calitate de titular al dreptului de proprietate publica sau privata, prin primar, ca
reprezentant legal, si fiecare furnizor de retele de comunicatii electronice. Contractul sus-mentionat are
la  baza  procesul  verbal  incheiat  intre  parti,  in  care  este  mentionata  suprafata  ocupata  cu
echipamentele furnizorului de retele de telecomunicatii sau lungimea retelei de comunicatii electronice,
dupa caz.

Tariful prevazut se face venit la bugetul local.
In cazul neachitarii  tarifului la termenele stabilite se vor percepe majorari de intarziere. Nivelul

majorarii  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.

In cadrul contractului incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptului de
acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Comunei
Ciulnita,  inclusiv  contravaloarea  dreptului  de  folosinta  asupra  imobilului,  precum  si  despagubirile
datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor. Aceste prevederi nu se aplica
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retelelor de telecomunicatii apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
      In  cazul  in  care,  pe parcursul  derularii  contractului,  intervin  schimbari  care conduc la

modificarea tarifului sau a lungimii de retea, partile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale,
prin incheierea de acte aditionale, in forma autentica, la contractele initiale.

      Nerespectarea prevederilor  privind  amplasarea,  intretinerea,  utilizarea,  inlocuirea,  sau
mutarea  oricaror  elementeale  retelelor  de  comunicatii  electronice,  inclusiv  suporturile  si  celelate
componente necesare sustinerii acestora, precum si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea
serviciilor  de  comunicatii  lelectronice,  se  sanctioneaza  conform  prevederilor  Legii  50/1991,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii  si  a
celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate in materie.

      Orice  limitari tehnice cu  privire  la  exercitarea dreptului  de  acces,  care     rezulta  din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului.

In exercitarea dreptului de acces, furnizorii de retele de comunicatii electronice vor tine cont de
prevederile P.U.G. si R.L.U. ale Comunei Ciulnita.

      Procedura detaliata ce trebuie indeplinita de solicitantul dreptului de   acces, inclusiv orice
conditii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.

       a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic),   copie CUI si certificat de
inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie);
c) sa prezinte împuternicire ca reprezintă societatea (in original).

                  

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

Anexa nr.3  la H.C.L. Ciulnita nr. 65 din 31.10.2013

Conditii de acces 
pentru furnizorii de retele de comunicatii electronice

pe proprietatea publica si privata a 
Comunei Ciulnita

      Entitatea care exercita dreptul de administrare, precum si modalitatile in care aceasta poate
fi contactat in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietati.

Comuna Ciulnita, str. Matei Basarab, nr. 66, localitatea    Ciulnita, judetul Ialomita, cod postal
927080, tel/fax. 0243/218 082, e-mail primariaciulnita@yahoo.com .

      Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces si conditiile in care acestea se aplica,
precum si  criteriile  pe  baza carora  acestea au fost  stabilite,  in  functie  de  elementele  retelelor  de
comunicatii electronice si de elementele de infrastructura care fac obiectul lucrarilor.

                 Criteriul in baza caruia au fost stabilite tarifele maxime este Raportul   de  evaluare asupra
terenului, atat extravilan, cat si intravilan.       

Tarifele practicate pentru amplasare retele :
- subterane :   2 lei/mp/an ;
- supraterane :3 lei/mp/an.
Tarifele exprimate in lei se vor indexa anual cu rata inflatiei, pe baza indicelui de inflatie comunicat

de Institutul National de Statistica.
Tarifele sunt fara T.V.A., intrucat U.A.T. Comuna Ciulnita nu este platitoare de T.V.A.
Tariful prevazut pentru fiecare categorie in parte se va stabili si se va achita in baza unui contract

incheiat  in  forma autentica,  intre  Comuna Ciulnita,  in  calitate  de  titular  al  dreptului  de  proprietate
publica sau privata,  prin  primar,  ca reprezentant  legal,  si  fiecare furnizor  de  retele  de comunicatii
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electronice.  Contractul  sus-mentionat  are  la  baza procesul  verbal  incheiat  intre  parti,  in  care  este
mentionata suprafata ocupata cu echipamentele furnizorului de retele de telecomunicatii sau lungimea
retelei de comunicatii electronice, dupa caz.

Tariful prevazut se face venit la bugetul local.
In cazul neachitarii  tarifului la termenele stabilite se vor percepe majorari de intarziere. Nivelul

majorarii  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.

In cadrul contractului incheiat intre parti vor fi precizate toate conditiile de exercitare a dreptului de
acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau privata a Comunei
Ciulnita,  inclusiv  contravaloarea  dreptului  de  folosinta  asupra  imobilului,  precum  si  despagubirile
datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrarilor. Aceste prevederi nu se aplica
retelelor de telecomunicatii apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

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

      Nerespectarea prevederilor  privind  amplasarea,  intretinerea,  utilizarea,  inlocuirea,  sau
mutarea  oricaror  elementeale  retelelor  de  comunicatii  electronice,  inclusiv  suporturile  si  celelate
componente necesare sustinerii acestora, precum si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea
serviciilor  de  comunicatii  lelectronice,  se  sanctioneaza  conform  prevederilor  Legii  50/1991,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  privind  autorizarea  executarii  lucrarilor  de  constructii  si  a
celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate in materie.

      Orice  limitari tehnice cu  privire  la  exercitarea dreptului  de  acces,  care     rezulta  din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului.

In exercitarea dreptului de acces, furnizorii de retele de comunicatii electronice vor tine cont de
prevederile P.U.G. si R.L.U. ale Comunei Ciulnita.

      Procedura detaliata ce trebuie indeplinita de solicitantul dreptului de   acces, inclusiv orice
conditii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.

       a) sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic),   copie CUI si certificat de
inregistrare si certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
b) sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie);
c) sa prezinte împuternicire ca reprezintă societatea (in original).

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO


