
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___ din 19.06.2019 

 
privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces 

pe proprietatea publică sau privată a municipiului Roman 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 11821/13.06.2019 înaintată de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate comun nr. 11823 din 13.06.2019 întocmit de către Direcția 

Juridică și Administrație Publică și Direcţia de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului;  
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 19.06.2019 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 19.06.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ______ din 19.06.2019 
dat de către Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 

comunicaţii electronice, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele 
maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, 
în sau sub imobilele proprietate publică; 

Luând în considerare prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, 

pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
În temeiul art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act 

normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aproba tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea 
dreptului de acces, în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016, pe, 
deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a municipiului Roman 

de către furnizorii de rețele publice de comuncații electronice, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

 



 
Art. 2. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care dețin 

rețele publice de comunicații electronice au obligația de a prezenta o declarație 

pe proprie răspundere cu privire la lungimea și dimensiuniea 

tuburilor/canalelor/galeriilor, numărul și dimensiunile căminelor pentru rețelele 

subterane precum și date concrete cu privire la echipamentele tehnice aferente 
acestora care se află pe domeniul public sau privat al municipiului Roman. 

 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
  
 
           Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnează 
           Consilier,                           Secretarul Municipiului Roman,   
      Dragoș-Viorel MOROȘANU               Gheorghe CARNARIU 



  
 Anexă la H.C.L.  nr. ____ din 19.06.2019 

 
 

 
LISTA TARIFELOR MAXIME CE POT FI PERCEPUTE 

FURNIZORILOR DE REȚELE DE COMUNICAȚII PRIVIND 

ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A 

MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 

Nr. 
crt. Tip de acces 

Unitate 
de 

măsură 

Tarife maxime anuale 

Active, cu 
excepția 

tarifelor cu 
valoare de 
patrimoniu 

Clădiri cu 

valoare de 
patrimoniu 

1. 
Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea 

carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I 

(subtraversare)situate în localităţi rang 2 şi 3 

 
Lei/ml 

 
2,70 -- 

2. 

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea 

carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria 

II (subtraversare), situate în localităţi rang 2 şi 3 şi 

cabluri direct îngropate în/sub partea  
noncarosabilă din ampriza străzilor urbane 

categoria I situate în localităţi rang 2 şi 3 

Lei/ml 0,69 - 

3. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 

birouri/clădiri rezidenţiale - utilizare discontinuă Lei/ml 0 0,58 

4. 
Cabluri direct instalate sub/pe/în  clădiri de 

birouri/clădiri industriale/ clădiri rezidenţiale - 
utilizare continuă 

Lei/ml 1,31 2,41 

5. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre 

comerciale - utilizare discontinuă Lei/ml 1,16 2,22 

6. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre 

comerciale - utilizare continuă Lei/ml 3,38 5,55 

7. Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare) Lei/mp 9,09 - 

8. 
Cutii instalate în/sub partea oncarosabilă din 

ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) 

situate în localităţi rang 2 şi 3 
Lei/mp 52,51 - 

9. 
Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din 

ampriza drumului (stradă urbană categoria II) - 
localităţi rang 2 şi 3 

Lei/mp 6,90 - 

10. Cutii instalate pe/în turn - localităţi rang 2 şi 3 Lei/mp 26,52 - 

11. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 

utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 Lei/mp 17,33 44,38 

12. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 

utilizare continuă, localități rang 2 și 3 Lei/mp 71,43 112,00 

13. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu 
utilizare discontinuă, localități rand 2 și 3 

Lei/mp 66,02 105,54 



  

14. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu 
utilizare continuă, localități rand 2 și 3 

Lei/mp 144,46 203,30 

15. Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu 

utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 
Lei/mp 0 2,46 

16. Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu 

utilizare continuă, localități rang 2 și 3 
Lei/mp 21,12 49,11 

17. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 

utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 
Lei/mp 3,26 26,80 

18. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 

utilizare continuă, localități rang 2 și 3 
Lei/mp 50,33 85,63 

19. Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub 

acvatoriu ăportuar (inclusiv rada portului) 
Lei/ml 1,79 - 

 
 
 

NOTĂ: 
1. Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de 

infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, resăectiov antene,cabinete, camere 

tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte 

echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru 

care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea 

dreptului de acces pe, deasupra,în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși 

valoarea de zero lei. 
2. În cazlul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale), 

accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire 
3. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități 

rang 2 și 3 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr.  11821 din  13.06.2019 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor maxime pentru 
exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a 

municipiului Roman 
 

 Prin H.C.L. nr. 136/2013 a fost aprobat Regulamentul referitor la condiţiile in 

care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Roman in 

vederea instalării, Întreţinerii, Înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora , modul de 

utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind 
construirea de retele de comunicaţii electronice. 
 În data de 29.11.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia 

Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații  nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică. 

Potrivit prevederilor art. 1, alin. 1 din Decizie, unitățile administrativ teritoriale „pot 
percepe furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru exercitarea dreptului 

de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în 

anexă”. 
 De asemenea, potrivit art. 1, alin. 2 din aceeași Decizie, „Pentru elementele de 
reţea de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură fizică care nu sunt 

incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, 
conducte, staţii de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente şi infrastructuri fizice 

suport, precum şi pentru cablurile şi cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces 

decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, 
în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăşi valoarea de zero lei”. 
 

În aceste condiții, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru 

aprobarea tarifelor care se vor percepe în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau 

mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

necesare susținerii acestora, conform legislației în vigoare. 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1           www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,       E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent:  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ și 
       DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 11283 din  13.06.2019 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor maxime 
pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau 

privată a municipiului Roman 
 
 

 

 Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

  Furnizorii de rețele de comunicații electronice autorizați în condițiile 

legislației comunicațiilor electronice au dreptul de acces pe proprietatea publică 

sau privată conform legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a 
rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu 

respectarea prevederilor art. 5 și art. 11 din legea nr. 159/2016. 
 

  Din punct de vedere al legalității: 
 

În data de 29.11.2018, a fost publicată în Monitorul Oficial al României 

Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și reglementare 

în Comunicații  nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute 

pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică. Potrivit prevederilor art. 1, alin. 1 din Decizie, unitățile 

administrativ teritoriale „pot percepe furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele 
proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexă”. 



 
 De asemenea, potrivit art. 1, alin. 2 din aceeași Decizie, „Pentru 
elementele de reţea de comunicaţii electronice şi elemente de infrastructură 

fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, 
camere de tragere, conducte, staţii de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte 

echipamente şi infrastructuri fizice suport, precum şi pentru cablurile şi cutiile 

pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful 
pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietatea publică nu poate depăşi valoarea de zero lei”. 
 

În aceste condiții, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local 

pentru aprobarea tarifelor care se vor percepe în vederea instalării, întreținerii, 

înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de 

infrastructură necesare susținerii acestora, conform legislației în vigoare. 
 
 
     Director D.J.A.P.,      Arhitect Șef, 
    C.j. Camelia RUSU                                             Iulian Sebastian NEGRU 


