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HOTĂRÂREA NR. 77 
din 24 aprilie 2019 

privind modificarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care 
se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, 

în vederea instalării întreţinerii /înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 

modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile 
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 16/30.01.2015 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
■ Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public şi 

Privat şi Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii; 
• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 2426/26.02.2019 înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr. 5092/14.03.2019; 
În conformitate cu: 

• prevederile Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice, 

• prevederile Legii nr. 159 /2016 privind regismul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării reţelelor de comunicaţii electronice; 

■ Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 99712018; 

• art. 36, alin. (2), lit. (d), alin. (6) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare, al Comisiei Juridice şi 

de Disciplină şi al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism. 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) - Se aprobă tarifele percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe 
proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, prevăzute în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(2) Regulamentul referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul 
pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în vederea instalării întreţinerii 
/înlocuirii sau mutării retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de 

' ' 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor 
de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii 

electronice, modificat potrivit alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din 
hotărâre. 

Art.2. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate 
pentru a semna toate documentele cu implicaţie şi contractele de acces pe proprietatea 
publică/privată a unităţii administrativ teritoriale în vederea instalării, întreţinerii, 

înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, în formă autentică, încheiat ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Începând cu data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 16/30.01.2015. 

Art.4. - Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului 

Buftea, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL n. ~-Ml ELA 

{,//;t·'! 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.77/24.04.2019 

Tarife anuale 
Tip de acces Active, cu exceptia Cladiri cu 

cladirilor cu valoare de valoare de patrimoniu 
patrimoniu 

1. Cabluri direct îngropate în 2,70 lei/ml -
sapatura sub partea carosabila din 

ampriza strazilor urbane categoria I 
(subtraversare) situate în localitati 

rang 2 si 3 
Cabluri direct îngropate în sapa tura 0,69 lei/ml -
sub partea carosabila din ampriza 

strazilor urbane categoria li 
(subtraversare), situate în localitati 
rang 2 si 3 si cabluri direct îngropate 

în/sub partea noncarosabila din 
ampriza strazilor urbane categoria I 

situate în localitati rang 2 si 3 
Cabluri direct îngropate în sapa tura 1,79 lei/ml -
în/sub acvatoriu portuar (inclusiv 

rada portului) 
Cabluri direct instalate sub/pe/în o 0,58 lei/ml 

cladiri de birouri/ cladiri rezidentiale 
- utilizare discontinua 

Cabluri direct instalate sub/pe/în 1,31 lei/ml 2,41 lei/ml 
cladiri de birouri/ cladiri 

industriale/ cladiri rezidentiale -
utilizare continua 

Cabluri direct instalate sub/pe/în 1,16 lei/ml 2,22 lei/ml 
cladiri tip centre comerciale 

utilizare discontinua 
Cabluri direct instalate sub/pe/în 3,38 lei/ml 5,55 lei/ml 

cladiri tip centre comerciale -
utilizare continua 

Cutii instalate în subteran (pe/în 9,09 lei/mp -
galerii edilitare) 

Cutii instalate în/sub partea 52,51 lei/mp -
noncarosabila din ampriza drumului 
(strazilor urbane categoria I) situate 

în localitati rang 2 si 3 
Cutii instalate în/sub partea 6,90 lei/mp -

noncarosabila din ampriza drumului 
(strada urbana categoria li) -

localitati rang 2 si 3 
Cutii instalate pe/în turn - localitati 26,52 lei/mp -

rang 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în cladiri de 17,33 lei/mp 44,38 lei/mp 

birouri cu utilizare discontinua, 
localitati rang 2 si 3 



Cutii instalate sub/pe/în cladiri de 71,43 lei/mp 112,00 lei/mp 
birouri cu utilizare continua, 

localitati rang 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în centre 66,02 lei/mp 105,24 lei/mp 

comerciale cu utilizare discontinua, 
localitati rang 2 si 3 

Cutii instalate sub/pe/în centre 144,46 lei/mp 203,30 lei/mp 
comerciale cu utilizare continua, 

localitati rang 2 si 3 
-- ~-~ ----- --~ ,-~~ -~ 

Cutii instalate sub/pe cladiri o 2,46 lei/mp 
industriale cu utilizare discontinua, 

localitati rang 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în cladiri 21, 12 lei/mp 49, 11 lei/mp 
industriale cu utilizare continua, 

localitati rang 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în cladiri 3,26 lei/mp 26,80 lei/mp 

rezidentiale cu utilizare discontinua, 
localitati rang 2 si 3 

Cutii instalate sub/pe/în cladiri 50,33 lei/mp 85,63 lei/mp 
rezidentiale cu utilizare continua, 

localitati rang 2 si 3 
antene, cabinet, camera tehnice, o o 

camera 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 

Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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ANEXA nr. 2 LA H.C.L. NR.77/24.04.2019 

REGULAMENT 
privind stabilirea condiţiilor În care se realizează accesul pe 

proprietatea publică sau privată a oraşului buftea, În vederea instalării 
întreţinerii / înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice 

sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 
modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 

măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice 

CAP. I Dispoziţii generale 

ART.1 (1) Prezentul Regulament reglementează modul de exercitare şi condiţiile in 
care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe 
proprietatea publică şi privată a oraşului Buftea in vederea instalării, întreţinerii, 
inlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor 
de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea reţelelor de comunicaţii 
electronice. 

(2) Termenilor şi expresiilor utilizate in cuprinsul prezentului regulament le sunt 
aplicabile definiţiile prevazute la art. 2 alin (1) din Legea nr.154/2012 şi la art.4 alin.(1) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 2. Prezentul Regulament a fost elaborat cu respectarea următoarelor acte 
normative: 
- Legea nr. 154 /2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii 
electronice 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 
- Codul Civil al României, 
- alte acte normative care sunt incidente în materie. 

CAP. II Dreptul de acces pe proprietatea publică şi privată 

ART. 3 (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi in 
condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe 
proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea, în condiţiile Legii nr. 154/2012 şi ale 
prezentului regulament. 



(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 sau privată a 
oraşului , in condiţiile Legii nr. 154/2012 şi ale 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 in condiţiile 
Legii nr.154/2012 şi ale prezentului regulament, cu respectarea principiului minimei 
atingeri aduse proprietăţii. 
( 4) Dreptul de acces pe o proprietâte privată şi condiţiile realizării accesului, de către 
persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii 
electronice, se negociază de către părţi, in condiţiile Legii nr.154/2012 şi ale 
prezentului regulament. 
(5) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin. (2) din Legea nr. 154/2012, accesul pe 
proprietăţi pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uz propriu ale 
autorităţilor şi instituţiilor statului, inclusiv cele din domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, pană la adoptarea unor reglementări speciale, se realizează in 
baza Legii nr. 154/2012 si ale prezentului regulament. 

ART. 4 Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces 
pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, inclusiv pe 
drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stalpi şi piloni, 
păduri şi terenuri agricole, in condiţiile Legii nr. 154/2012 şi al prezentului regulament, 
dacă sunt îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiţii: 
a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia ii sunt 
destinate imobilele in cauză; 
b) efectuarea lucrărilor in cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de 
urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in 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 in 
cauză. 

ART.5(1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul 
de acces pe proprietăţi pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate privată a oraşului 
Buftea, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat intr-o 
măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori, 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, 
in sau sub imobilele in cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în 
mod permanent de o restrangere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea 
lucrări; 
b) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină 
cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in 
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 in 
cauză; 
c) 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, in cazul refuzului, să existe o hotărare 
judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract intre părţi. 

ART. 6 (1) Consiliul Local al oraşului Buftea, în calitatea sa de Titular al dreptului de 
administrare a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Buftea va 
publica,prin intermediul aparatului de specialitate al primarului, pe pagina proprie de 
internet şi/sau prin afişarea in locuri vizibile, la sediul său, modalitaţile in care poate fi 
contactat in vederea accesului pe proprietaţi şi in termen de 30 de zile de la data 



primim primei cereri tn vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil 
proprietate publică sau privată, condiţiile in care se realizează dreptul de acces la 
acest imobil şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte in vederea 
dovedirii îndeplinirii condiţiilor, cu respectarea prevederilor art.4 din prezentul 
regulament. 
(2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) 
din Legea nr. 154/2012. 
(3)In cazul imobilelor proprietate publică a oraşului Buftea date in concesiune, 
închiriate sau date in folosinţă cu titlu gratuit, condiţiile, inclusiv tarifele, in car~e se 
exercită dreptul de acces vor fi stabilite şi publicate, in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 154/2012 de către titularii dreptului de administrare, iar de către titularii dreptului 
de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, numai atunci canci se 
prevede această posibilitate in mod expres, prin actele prin care li s-a acordat dreptul 
de concesiune, de închiriere ori de folosinţă cu titlu gratuit. 
( 4) Condiţiile stabilite in vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului 
articol respectă principiile transparenţei şi obiectivităţii şi sunt nediscriminatorii faţă de 
toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. Indiferent de forma proprietaţii, 
publică sau privată, exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de comunicaţii 
electronice se face, potrivit legii, numai dupa încheierea unui contract de acces pe 
proprietaţi, in formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate sau administrare. 
(5) In cazul in care titularul dreptului de administrare ori, după caz, titularul dreptului 
de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit intenţionează să modifice 
ori să completeze condiţiile stabilite in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1)-(2) 
din Legea nr. 154/2012, acesta are obligaţia de a publica proiectul modificării sau 
completării cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin mijloacele prevăzute la 
alin. (1). 
(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stalpi, piloni 
sau pe alte elemente de infrastructură aflate pe proprietate publică, inclusiv pe 
drumuri, datorează tarife doar persoanei care deţine ori controlează elementele de 
infrastructură, in condiţiile stabilite cu aceasta. 

ART. 7 O copie a publicaţiei cuprinzand condiţiile de acces pe proprietatea publică sau 
privată a oraşului Buftea, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor 
condiţii va fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare in 
Comunicaţii (ANCOM). 

CAP. III Procedura privind acordarea accesului pe proprietatea publică sau 
privată a oraşului Buftea pentru furnizorii de reţele publice de 

comunicaţii electronice 

ART. 8 (1) In scopul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată, 
furnizorul de retele publice de comunicaţii electronice va transmite Primăriei Oraşului 
Buftea o cerere pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică şi/sau 
privată a oraşului Buftea, însoţită de documentaţia aferentă ce justifică îndeplinirea 
condiţiilor de acces. Cererea pentru obţinerea Certificatului de Urbanism se va depune 
in cazul în care cererea de acordare a dreptului de acces pe proprietatea publică sau 
privată a unităţii administrativ-teritoriale Buftea a fost avizată favorabil. 
(2) Cererea de exercitare a dreptului de acces va conţine informaţii cu privire la: 
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii 
electronice; 
b) zona in care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces; 
c) lucrările ce urmează a fi efectuate; 
d) elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva 
proprietate; 
e) condiţiile in care se vor realiza intervenţiile furnizorului pentru întreţinerea şi 
reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate; 



f) metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrarilor de acces pe 
proprietate, condiţiile efective, precum şi utilajele folosite; 
g) scopul solicitării dreptului de acces in zona respectivă; 
h) durata estimativa a realizării lucrarilor; 
i) lungimea reţelelor,numarul de camine, precum şi numărul de stalpi afectaţi, după 
caz; 
j) memoriu tehnic; 
k) planuri de situaţie din care să reiasă traseul exact al reţelelor inclusiv pe suport 
electronic (CD) in format stereo 70; 
I) imagini foto de actualitate reprezentand traseul, pe suport electronic (CD); 
m) declaraţie pe propria raspundere referitor la lungimea traseului, datele de 
identificare ale traseului şi elementele componente. 

(21 ) Cererea va fi însoţită de urmatoarele documente in copie certificată pentru 
conformitate cu originalul: 
a) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
b) certificat de înregistrare fiscală emis de organul competent; 
c) autorizaţia de furnizor de servicii de comunicaţii electronice emisă de Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare in Comunicaţii; 
d) declaraţie scrisă prin care furnizorul îşi însuşeşte condiţiile menţionate la Art.4 
şi/sau Art.5, după caz. 

(3).a) Cererile de exercitare a dreptului de acces,insoţite de documentaţiile aferente se 
vor înainta: 
- Serviciului Întreţinere Domeniul Public şi Privat, Iluminat Public in vederea identificării 
şi prezentării istoricului patrimonial, stabilirii apartenenţei la domeniul public sau privat 
al oraşului sau al cetaţeanului şi prezentarii situaţiei cadastrale pentru terenul pentru 
care se solicită accesul. 
- Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară in vederea analizării şi verificării din punct de 
vedere al eventualelor litigii şi notificări in baza Legii nr.10/2001; 
- Serviciului Urbanism,Amenajarea Teritoriului, Disciplina în construcţii- in vederea 
analizării din punct de vedere urbanistic şi al prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
actualizată, şi emiterii unui Acord de principiu din punct de vedere urbanistic şi al 
Autorizaţiei de constrire. 

b). Comisia tehnică constituită in baza dispoziţiei primarului va fi formată din: 
- un reprezentant al Serviciului Întreţinere Domeniul Public şi Privat, 
- un reprezentant al Serviciului Juridic şi Autoritate Publică 
- un reprezentant al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în 
construcţii 

- Preşedintele Comisiei Tehnice va fi desemnat Secretarul oraşului Buftea. 
Membrii Comisiei Tehnice vor verifica şi analiza îndeplinirea de catre furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice a condiţiilor de acces pe proprietatea publică sau 
privată a oraşului Buftea, in conformitate cu condiţiile prevazute la art.8 alin. (2) din 
prezentul Regulament şi vor aproba sau respinge motivat, dupa caz, solicitările depuse 
de catre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. 

c). Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va comunica furnizorilor de 
retele publice de comunicaţii electronice soluţia motivată, in termen de 30 de zile de la 
data înregistrării cererii şi a documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor de acces 
sub condiţia ca soluţia motivată să fie comunicată acestuia de către comisia tehnică. 
( 4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare, de concesiune, de 
închiriere sau de folosinţa cu titlu gratuit, dupa caz, in vederea exercitării accesului pe 



proprietaţi, se analizează in termen de 30 de zile de la data publicării condiţiilor de 
acces, fără a depaşi 60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale. Cererea va conţine 
cel puţin elementele prevazute la art. 8 alin.(2) di Legea nr. 154/2012. 
(5) Cererile transmise in vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică 
sau privată a oraşului Buftea se analizează pe baza principiilor transparenţei, 
obiectivitaţii, proporţionalitaţii şi nediscriminării. 
In situaţia in care oraşul Buftea prin comisia tehnica, constată transmiterea unei cereri 
incomplete sau care necesită modificări, se va solicita direct de către direcţiile de 
specialitate furnizorului completai-ea/modificarea acesteia in cel mult 10 zile de la 
primirea cererii, termenul prevazut la art. 8 alin. (3) lit. D) din prezentul Regulament 
prelungindu-se in mod corespunzator cu intervalul de timp in care solicitantul va 
completa cererea. 
(6) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar in cazuri obiective şi temeinic 
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului. 
(7) Cererea la care nu s-a raspuns in termenul prevazut la alin.(4) se consideră 
aprobată tacit. In acest caz, solicitantul va transmite o notificare cu confirmare de 
primire, privind data de la care urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de acces pe 
proprietatea publică, dată care nu poate fi mai devreme de 10 zile de la data 
transmiterii notificarii. De la această dată se datorează şi tarifele pentru instalarea 
infrastructurii. 
(8) Prevederile alin.(7) nu se aplică in cazul in care nu au fost publicate condiţiile in 
care se exercită dreptul de acces conform art. Din preyentul Regulament. 
(9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de catre solicitant direct la 
instanţă competentă in condiţiile art.8 alin.25 din prezentul regulament. 
(10) Pentru centralizarea datelor şi controlul acestora, Serviciile de specialitate din 
cadrul Primăriei oraşului Buftea vor transmite Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară 
orice date sau informaţii referitoare la domeniul public sau privat al oraşului pe care 
sunt instalate reţele publice de comunicaţii precum şi orice document necesar in 
vederea întocmirii contractului de acces in formă autentică. 
(11) In cazul aprobării cererii de acces, Comisia Tehnică va pregăti şi va transmite 
întreaga documentaţie necesară in vederea încheierii contractului de acces in formă 
autentică. 
(12) In baza cererii de acces abrobate, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 
întocmeşte proiectul contractului de acces şi solicită furnizorului de comunicaţii 
electronice prezenta la o dată şi o ora stabilită de comun acord, in vederea încheierii 
contractului de acces pe proprietaţi in formă autentică. In cazul in care solicitarea se 
face in scris, aceasta va cuprinde in mod obligatoriu: 
a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; 
b) baza legală a solicitarii; 
c) scopul solicitarii; 
d) documentele pe care furnizorul este obligat să le prezinte. 
(13) In cazul in care in termen de doua luni de la data notificării transmise de Serviciul 
Juridic conform art. 8 alin. (12) din prezentul regulament, furnizorul de reţele publice 
de comunicaţii electronice nu se prezinta in vederea încheierii unui contract in formă 
autentică pentru reţelele pe care le deţine pe domeniul public/privat al oraşului Buftea, 
Serviciul Juridic va întocmi un referat pentru anularea dreptului de acces. 
(14) Furnizorii care deţin reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea 
publică şi/sau privată a oraşului Buftea au obligaţia să se prezinte după data adoptării 
hotărarii prin care se aprobă prezentul Regulament, la sediul Primăriei oraşului Buftea 
in vederea încheierii contractelor de acces in formă autentică. Prevederile art. 8 alin. 
(1)-(13) se aplică in mod corespunzător. 
(15) Individualizarea sumelor cu titlu de tarif pentru exercitarea dreptului de acces pe 

proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea se face in baza unei declaraţii pe 
propria raspundere cu privire la lungimea reţelelor subterane sau supraterane, 
funcţionale sau nu, precum şi date concrete cu privire la echipamentele tehnice 



aferente acestora care se află pe domeniul public sau privat al oraşului Buftea, in 
termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a hotararii. 
Declaraţia pe propria raspundere se depune anterior încheierii contractului de acces pe 
proprietaţi. 

(16) Imputernicitul furnizorului este obligat să depună actul de împuternicire, in 
original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţa de autoritatea 
locală de la data depunerii actului de revocare. 
(17} In cazul reprezentării furnizorilor prin avocat, forma şi conţinutul împuternicirii 
sunt cele prevazute de dispoziţiile legale privind organizarea şi exercitarea profesiei d2 
avocat. 
(18) In situaţia in care oraşul Buftea exercită dreptul de proprietate exclusivă sau 
controlul asupra unor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, acesta are 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 proprietăţi, in 
conformitate cu prevederile Legii nr.154/2012. 
(19) Titularii dreptului instituit in condiţiile art. 4 sau 5, cu excepţia cazului prevăzut 
la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 154/2012, işi pot exercita dreptul de acces numai după 
încheierea unui contract in formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate ori de 
administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu 
titularul dreptului de administrare prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a 
acestui drept. 
In cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a unităţii 
administrativ-teritoriale, contractul menţionat anterior se poate incheia cu titularii 
dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, numai 
atunci cand această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a 
acordat dreptul de concesiune, închiriere ori folosinţă cu titlu gratuit. 
(20) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor din acest aliniat 
trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice. 
(21) Dacă în urma negocierii intr-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui 
furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decat 
cele prevăzute in condiţiile publicate in conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 
154/2012 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. 
(22) In termen de 15 zile de la data încheierii contractului in vederea exercitarii 
dreptului de acces pe proprietatea publica, Consiliul Local al oraşului Buftea are 
obligaţia de a publica acest contract pe pagina sa de internet. 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 oricarei persoane interesate. 

(23)Contractul încheiat trebuie să prevadă cel puţin: 
a) zonele in care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi 
condiţiile efective, inclusiv termenul, in 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 in 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 intre părţi cu privire la realizarea unor lucrări 
pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces; 
d) tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentand contravaloarea 



folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. 
Contractul încheiat in condiţiile prezentului articol, înscris in 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 dobanditorilor 
imobilului. 
(24) Clauzele incluse in contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau 
prevăd drepturi exclusive ori speciale cu privire la instalarea sau furnizarea de reţele de 
cornu un imobil proprietate publică ori sunt nule 

d 
(25) In situaţia in care contractul menţionat nu se poate încheia in termen de două 
luni de la data primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea 
privată sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică ori in 
cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)
(10), oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente. 
(26) In cazul in care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o 
hotăra re 
care ţine loc de contract intre părţi. 
(27)In cazul in care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate 
publică, in termen de 15 zile de la data rămanerii irevocabile a hotărarii, titularul 
dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă gratuită, după 
caz, asupra imobilului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de internet. 
Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe 
proprietatea publică au obligaţia de a transmite o copie de pe această hotărare ANCOM, 
cu obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate. 
Hotărarii judecătoreşti care ţine loc de contract intre părţi, in conformitate cu 
prevederile alin. (2), ii sunt aplicabile in mod corespunzător prevederile alin. 22 din 
prezentul articol. 
(28) Solicitarile depuse de catre furnizorii de reţele publice de comunicatii care deţin 
Certificat de urbanism sau Autorizaţie de construire ce vizează reţelele de comunicaţii 
electronice amplasate pe domeniul public sau privat al oraşului Buftea vor fi analizate 
luandu-se in considerare documentele menţionate anterior in conformitate cu 
prevederile legislaţiei, in aces caz solicitandu-se completarea documentaţiei cu celelalte 
documente prevazute de prezentul regulament. 

Cap.IV Tarife pentru exercitarea dreptului de acces, 
modalitate de calcul şi termene de plată 

ART.9 (1) Tarifele stabilite pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică 
sau privată a oraşului Buftea de către furnizorii de comunicaţii electronice sunt după 
cum urmează: 

Tarife anuale 
Tip de acces Active, cu exceptia cladirilor Cladiri cu valoare 

cu valoare de patrimoniu de patrimoniu 
Cabluri direct îngropate în sapatura 2, 70 lei/ml -
sub partea carosabila din ampriza 
strazilor urbane categoria I 
(subtraversare) situate în localitati 
ranq 2 si 3 
Cabluri direct îngropate în sapatura 0,69 lei/ml -
sub partea carosabila din ampriza 

strazilor urbane categoria II 
(subtraversare), situate în localitati 

rang 2 si 3 si cabluri direct 
îngropate în/sub partea 

noncarosabila din ampriza strazilor 



urbane categoria I situate în 
localitati ranq 2 si 3 

Cabluri direct îngropate în sapatura 1,79 lei/ml -
în/sub acvatoriu portuar (inclusiv 

rada portului) 
Cabluri direct instalate sub/pe/în o 0,58 lei/ml 

cladiri de birouri/cladiri rezidentiale 
- utilizare discontinua --~- --~- ----

Cablu1-i direct instalate sub/pe/în 31 lei/rni 2,41 lei/ml 
cladiri de birouri/cladiri 

industriale/cladiri rezidentiale -
utilizare continua 

Cabluri direct instalate sub/pe/în 1,16 lei/ml 2,22 lei/ml 
cladiri tip centre comerciale -

utilizare discontinua 
Cabluri direct instalate sub/pe/în 3,38 lei/ml 5,55 lei/ml 

cladiri tip centre comerciale -
utilizare continua 

Cutii instalate în subteran (pe/în 9,09 lei/mp -
qalerii edilitare) 

Cutii instalate în/sub partea 52,51 lei/mp -
noncarosabila din ampriza drumului 

(strazilor urbane categoria I) 
situate în localitati ranq 2 si 3 
Cutii instalate în/sub partea 6,90 lei/mp -

noncarosabila din ampriza drumului 
(strada urbana categoria II) -

localitati ranq 2 si 3 
Cutii instalate pe/în turn - localitati 26,52 lei/mp -

ranq 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în cladiri de 17,33 lei/mp 44,38 lei/mp 

birouri cu utilizare discontinua, 
localitati ranq 2 si 3 

Cutii instalate sub/pe/în cladiri de 71,43 lei/mp 112,00 lei/mp 
birouri cu utilizare continua, 

localitati rang 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în centre 66,02 lei/mp 105,24 lei/mp 

comerciale cu utilizare discontinua, 
localitati rang 2 si 3 

Cutii instalate sub/pe/în centre 144,46 leijmp 203,30 lei/mp 
comerciale cu utilizare continua, 

localitati ranq 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe cladiri o 2,46 lei/mp 

industriale cu utilizare discontinua, 
localitati ranq 2 si 3 

Cutii instalate sub/pe/în cladiri 21,12 lei/mp 49, 11 lei/mp 
industriale cu utilizare continua, 

localitati ranq 2 si 3 
Cutii instalate sub/pe/în cladiri 3,26 lei/mp 26,80 lei/mp 

rezidentiale cu utilizare discontinua, 
localitati ranq 2 si 3 

Cutii instalate sub/pe/în cladiri 50,33 leijmp 85,63 lei/mp 
rezidentiale cu utilizare continua, 

localitati ranq 2 si 3 
antene, cabinet, camera tehnice, o o 



camera 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 

achitării ta revine: 
- tuturor fu lor reţele blice cornu care la inisarii in 
vigoare a prezentei hotarari reţele de comunicaţii electronice sau elemente de 
infrastructură pe domeniul public şi privat al oraşului Buftea ; 
- tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii care incheie contract de acces pe 
domeniul public şi privat al oraşului Buftea şi vor demara lucrările de realizare a 
reţelelor conform Procesului verbal de începere a lucrărilor. 
(3) Sumele încasate cu titlu de tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe 
proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea se fac venit la bugetul local al 
oraşului. 

(4) Tarifele se calculează anual şi se achită trimestrial, in termen de 10 zile de la 
expirarea fiecarui trimestru inclusiv.Tariful anual determinat se împarte la numarul de 
trimestre dintr-un an calendaristic rezultand valoarea pe care furnizorul trebuie să o 
platească trimestrial; 
(5) Tarifele pot fi achitate la solicitarea furnizorului şi anticipat. 
(6) Calculul tarifelor datorate pentru perioade mai mici de un an calendaristic se 
face după cum urmează: tarifele datorate se calculează avandu-se in vedere ziua 
inceperii lucrărilor înscrisă in Procesul verbal de începere a lucrărilor ţinandu-se cont de 
numărul efectiv de zile pană la sfarşitul anului şi avand in vedere tarifele stabilite in 
regulament. 
(7) In situaţia prevazută la alin.(6), impunerea la plata tarifului se datorează luandu-se 
în calcul ziua in care au început efectiv lucrările. Prevederile art.7 alin (8) din Legea nr. 
50/1991 se aplică în mod corespunzător pentru plata tarifului, in situaţia in care 
furnizorul nu inştiinţează autoritatea locală asupra datei de incepere a lucrărilor. 
(8) In cazul in care data inceperii efective a lucrărilor se situează după termenul 
trimestrial de plată, respectiv data de 10 ale lunii următoare trimestrului, plata se 
consideră in termen dacă tarifele datorate se achită in termenele menţionate in alin. ( 4) 
- (7) din prezentul articol. 
(9) Pentru neplata la termenele prevăzute la Art.9 alin. (4), furnizorul de comunicaţii 
electronice datorează majorări de intarziere in cuantum de 2% pentru fiecare lună sau 
fracţiune de lună, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţa şi pană 
la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora va fi actualizat conform cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal republicată şi actualizată, O.G. nr. 
92/2003 privind codul de procedură fiscală republicată şi actualizată şi H.G. nr. 
44/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale codului fiscal. 
(10) Orice modificare intervenită cu privire la lungimea reţelei de comunicaţii 
electronice deţinute sau a echipamentelor necesare susţinerii şi funcţionarii acesteia 
care implică recalcularea taxelor se comunică atat Serviciului Urbanism cat şi 
Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat prin depunerea unei noi solicitări in 
condiţiile prezentului regulament urmand procedura standard privind acordarea 
accesului. In cazul in care devierea traseului este minimă şi este cauzată de existenţa 
altor reţele comunicarea se face printr-o notificare scrisă adresată celor doua direcţii, 
modificarea fiind evidenţiata printr-o Dispoziţie de şantier. 
(11) După depunerea solicitării prevazute la alin.10, se va proceda la incheierea unui 
act adiţional la contract şi la recalcularea sumelor datorate proporţional cu perioada 
rămasă din an, după caz. Sumele recalculate se comunică in scris furnizorului conform 
clauzelor contractuale. Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice are 
obligaţia achitării in termenele prevazute in contract. 



(12). Tariful prevăzut in prezentul regulament se va stabili şi se va achita in baza unui 
contract încheiat în formă autentică intre Consiliul Local Buftea, prin Primar, în calitate 
de titular al dreptului de administrare asupra proprietăţii publice sau private cu fiecare 
furnizor de reţele de comunicaţii electronice, pe baza procesului verbal încheiat intre 
părţi, prin care se confirmă lungimea reţelei de comunicaţii electronice. 
(13) Perioada pentru care se încheie contractul este de: 
- 2 ani pentru reţelele publice de comunicaţii electronice existente suprateran, cu 
obligaţia furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice ca în această perioadă 
s2 depuna toate diligenţele şi să obţină toate aprobările necesare în vederea amplasării 
reţelei care face obiectul contractului în subteranul oraşului Buftea şi să demareze 
lucrările în acest sens. 
- 5 ani pentru reţelele publice de comunicaţii electronice amplasate subteran; 
- 7 ani pentru reţelele publice de comunicaţii electronice realizate cu participarea sau 
sprijinul autoritaţilor administraţiei publice centrale sau locale finanţate, total ori 
parţial, din fonduri publice; 
Contractul poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul parţilor în condiţiile legii. 
(14)Tarifele prevazute in prezentul regulament se indexează anual cu indicele inflaţiei. 
In cazul in care după aplicarea indecelui inflaţiei, prin însumarea valorii acestui indice 
cu valoarea taxei din anul anterior ar rezulta o valoare anuală a tarifului pentru anul în 
curs mai mică decat cea datorată/achitată în anul anterior, valoarea tarifului anual 
pentru anul in curs va fi cea stabilită in anul anterior, in sensul ca nu se va modifica. 
(15) Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de acces încheiat intre Oraşul 
Buftea şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice cad în totalitate in 
sarcina furnizorului. 

CAP V Condiţiile tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces 

ART.10 (!)Condiţiile tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces rezultate din 
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului sunt stabilite astfel: 
Imobilele pe care se pot instala reţele publice de comunicaţii electronice de la data 
intrării in vigoare a prezentului Regulament sunt constituite din domeniul public şi 
privat al oraşului unde aceste reţele pot fi instalate subteran, conform revederilor 
Regulamentului General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 
republicată şi actualizată. In cazul existenţei unor reţele publice de comunicaţii 
electronice amplasate pe stalpi (ce aparţin oraşului Buftea) este interzisă extinderea 
acestora pe suporţi de acelaşi tip. 

In scopul asigurării spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătaţii 
locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor, în zona 
drumurilor publice situate in intravilanul localitaţilor lucrările de construcţii pentru 
realizarea/extinderea reţelelor inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor 
publice, se execută în varianta de amplasare subterană cu respectarea reglementărilor 
tehnice specifice in vigoare. 
(2) Prin reţea de comunicaţii electronice se inteleg: sistemele de transmisie şi, 
acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv 
elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, 
prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzand 
reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de 
circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în 
măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru 
transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, 
indiferent de tipul de informaţie transmisă. 
Prin reţea publică de comunicaţii electronice se intelege: o reţea de comunicaţii 
electronice care este utilizată, în întregime sau in principal, pentru furnizarea de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului. 



(3) Pe stalpi, pentru reţeaua existenta şi în subterenul domeniului public sau privat al 
oraşului pot funcţiona reţele de comunicaţii şi diverse dispozitive aferente acestora care 
contribuie la funcţionarea lor; 
(4) In subsol se pot amplasa un numar de maxim 2 reţele pentru fiecare furnizor 
(acolo unde soluţia tehnică impune această soluţie), in dispozitive speciale tip tubetă 
(protecţia microcablurilor de fibra optica) in canalizaţie special amenajată sau prin 
galerii de cabluri dimensionate ţinand cont de reţeaua de distribuţie cat şi de 
interconectarea cu celelate zone. Infrastructura ce se va realiza va avea in componenţă 
camine şi racor-duri. intersecţiile şi para!elismele cu alte instalaţii subte1·ane vor fi 
tratate conform STAS-urilor în vigoare. 
(5) Pe un stalp de iluminat public se acceptă un număr de maxim 6 reţele ale diferiţilor 
furnizori (reţele care trebuie identificate). 
(6) Fiecare furnizor de reţele de comunicaţii va avea dreptul de a deţine pe un stalp 
sau in subteran maxim doua reţele; 
(7) Furnizorii de reţele de comunicaţii vor înlocui pe cheltuiala proprie stalpii care se 
fisurează in perioada cat pe ei sunt montate reţele. 
(S)Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe stalpii de iluminat, 
de noi reţele publice de comunicaţii electronice, role de cabluri rezultate ca surplus al 
reţelor de comunicaţii sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la 
funcţionarea reţelei existentă; 
(9)In scopul identificării proprietarului reţelelor şi al evitarii amplasarii ilegale a 
reţelelor de comunicaţii electronice fiecare dintre tronsoanele de reţea existente intre 
stalpii de iluminat public va fi marcat prin aplicarea unui marker diferenţiat ca şi 
culoare funcţie de operator. Acesta se va aplica la o distanţă de aproximativ 1 metru 
liniar de stalpul care susţine reţeaua, de o parte şi de alta a acetuia (două markere pe 
fiecare tronson de reţea situat intre doi stalpi). Stabilirea culorilor pentru fiecare 
operator se va face aleatoriu de reprezentanţii Primăriei oraşului Buftea prin Serviciul 
Urbanism, după identificarea tuturor operatorilor. 
Pe traseele reţelelor amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare 
nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziţiei acestora in plan 
orizontal şi vertical. 
(10) Furnizorul de reţele de comunicaţii are obligaţia de a lua toate masurile necesare 
astfel incat acestea să nu afecteze desfaşurarea altor activitaţi ce se desfaşoară pe 
stalpii de iluminat public (ex. amplasarea de mijloace publicitare, indicatoare stradale şi 
rutiere, iluminat public etc.) sau pe domeniul public/privat al oraşului Buftea; 
(11) Furnizorul de reţele de comunicaţii are obligaţia de a lua toate masurile necesare 
in scopul evitarii producerii de accidente care să pună în pericol viaţa cetăţenilor, să 
producă pagube materiale sau care să restricţioneze traficul rutier sau pietonal. 
(12) Furnizorul va raspunde material, civil sau penal funcţie de situaţie, pentru 
eventualele accidente sau pagube produse de instalarea sau funcţionarea reţelelor de 
comunicaţii electronice, indiferent de locul in care sunt amplasate acestea; 
(13) Primăria oraşului Buftea, prin reprezentanţii săi, poate să solicite operatorului 
efectuarea de verificări cu privire la reţeaua amplasată. In acest sens se vor efectua 
monitorizări comune ale reţelelor amplasate suprateran şi interveţii prin efectuarea de 
sapături in scopul constatării numărului de reţele aflate in subteran; 
(14) Atunci canci lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistenţa a 
construcţiei sau imobilul/construcţia se încarcă cu o sarcină suplimentară semnificativă, 
accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilui/construcţiei. 
(15) Furnizorul va trebui să prezinte documente din care să rezulte că aparatura 
montată nu afectează sanatatea persoanelor care işi desfaşoară activitatea in imobilul 
respectiv. Acesta este obligat ca după montarea aparaturii să certifice prin măsuratori 
executate de o firmă autorizată, faptul că aparatura nu afectează sănătatea 
persoanelor din imobil. In cazul in care masurătorile efectuate pun in evidenţa fapul că 
aparatura afectează sanătatea persoanelor din imobil furnizorul are obligaţia de a 
desfiinţa aparatura in termen de 30 de zile de la constatare. 



Modalitaţile de amplasare a infrastructurii vor respecta normativele în vigoare privind 
realizarea instalaţiilor subterane şi supraterane. 
Art.11(1)In zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor 
acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică sau 
privată a oraşului Buftea, astfel incat 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 electrnnice, vor fi utilizate în mod partajat, in 
conformitate cu prevede,-ile art.18-21 din prezentul regulament. 
(2) In măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, 
iar in zona respectivă sunt instalate alte elemente de infrastructură, titularul dreptului 
de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, 
ii 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, in conformitate cu prevederile adica art.18-19 din prezentul 
regulament. 
(3) Primăria oraşului Buftea, pentru imobilele proprietate publică, poate solicita 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice includerea in contracte a unor clauze 
care limitează exercitarea dreptului de acces in anumite zone, astfel incat să nu fie 
afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică. 
(4) Clauzele stabilite in 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.12(1) Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive 
in 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) In cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau 
sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori 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 in care se realizează accesul la infrastructură al 
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice in cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc 
cu avizul conform al ANCOM. 
(4) instituirea unor drepturi speciale sau exclusive in ceea ce priveşte instalarea ori 
furnizarea de reţele de comunicaţii electronice sau implementarea unor proiecte de 
instalare de infrastructură, in condiţiile alin. (2), in lipsa avizului conform al ANCOM 
prevăzut la alin. (3), poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de 
contencios administrativ competentă. 

ART.13(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
să efectueze lucrări de acces pe proprietatea publică sau privată a oraşului Buftea sau 
să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare in vederea efectuării acestor lucrări 
au dreptul de acces numai in măsura in care este necesar pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, 
cu acordul Primăriei oraşului Buftea. 
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai după transmiterea 
unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare in avans Primăriei oraşului Buftea, cu 
excepţia cazului in care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter 
de urgenţă. 
(3) Titularul dreptului de folosinţă sau titularul dreptului de 
proprietate/administrare/concesiune/închiriere nu are dreptul de a refuza accesul 
persoanelor prevăzute la alin. (1) in cazul in care acesta se realizează in condiţiile 
stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor adica art.8 alin. 21 si 22 din 



regulament sau prin hotărarea judecătorească pronunţată in condiţiile prezentului 
regulament. 
(4) In lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărare judecătorească. In caz 
de urgenţă, instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţă preşedinţială. 
(5) In cazul in care, pe domeniul public sau privat al oraşului Buftea 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 intreţinere ori de 
reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor- şi serviciilor de 
comunicaţii electronice, persoanele imputernicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept 
de acces pe baza unei notificări comunicate Primăriei oraşului Buftea . Modalităţile de 
transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art.8 alin.21 si 22 din 
regulament sau prin hotărarea judecătorească prevăzută la art.8 alin.23 din regulament 

ART.14 (1) Dreptul instituit in condiţiile art.8 alin.21si 22 din regulament şi art.8 
alin.23 din regulament 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 in condiţiile art.8 alin.21si 22 din regulament sau 
art.8 alin.23 din regulament nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv şi 
va afecta cat mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţă. 
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce in starea 
iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietatea publica 
sau private sau, prin acordul părţilor, poate compensa oraşul Buftea, după caz, 
cheltuielile determinate de aducerea in starea iniţială a proprietăţii afectate. 

ART.15 In cazul in care anumite lucrări efectuate in exercitarea dreptului de acces pe 
proprietatea publica sau privată a oraşuluiBuftea sunt afectate de lucrări de interes 
naţional sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de expropriere, 
in condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
republicată. 

ART.16 (1) Titularul dreptului instituit in condiţiile art.8 alin.21si 22 sau art.8 alin.23 
din regulament poate solicita Primăriei oraşului Buftea, după caz, in situaţia in 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, in 
condiţiile art. 8 alin.(23) lit. d) din prezentul regulament. 
(2) Dacă, in termen de 45 de zile de la primirea solicitării, Primăria oraşului Buftea , 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 in avans. 
(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(1) se vor realiza intr-o manieră care să afecteze 
cat mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul inconjurător. 

ART.17 (1) Titularul dreptului instituit in art.8 alin. 21 si 22 sau art.8 alin.23 din 
regulament are obligaţia să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori 
elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, in cadrul aceleiaşi proprietăţi, 
pe cheltuială proprie, canci această reaşezare este necesară pentru construcţia de 
clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către oraşul Buftea, după caz, in condiţiile 
convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art.8 alin.21si 22 din regulament 
sau prin hotărarea judecătorească pronunţată in condiţiile art.8 alin.23 din regulament 
(2) Canci reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor 
de infrastructură necesare susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor 



lucrări de către alte persoane decat oraşul Buftea ori, după caz, titularul dreptului de 
administrare, de concesiune, de folosinţă cu titlu gratuit sau de închiriere, cheltuielile 
vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art.8 alin.21si 22 din 
regulament ori prin hotărarea judecătorească prevăzută la art.8 alin.23 
din regulament nu s-a stabilit altfel. 

CAP.VI Utilizarea partajată a infrastructurii 

ART,i8(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au clreptu! ce a negocia cu 
persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură acorduri de utilizare 
partajată a infrastructurii. 
(2) In cazul in care nu se ajunge la un acord in termen de două luni de la data primirii 
unei solicitări ferme de negociere sau in cazul refuzului de negociere, oricare dintre 
părţi se poate adresa ANCOM. 

ART.19 Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii poate fi impusă atunci cand 
este necesar in vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice sau a ordinii 
publice ori atunci cand este necesar pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de 
urbanism sau de amenajare a teritoriului. 

ART.20 (1) In cazuri bine justificate, avand in vedere aria de acoperire a elementelor 
de infrastructură şi disponibilitatea unor elemente similare in anumite zone, ANCOM 
poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de infrastructură 
obligaţia de a negocia utilizarea partajată a infrastructurii, precum şi de a aduce la 
cunoştinţa oricărui solicitant condiţiile in care se poate realiza aceasta. 
(2) Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructură este ineficientă din punct de 
vedere economic sau imposibilă fizic, ANCOM poate impune unui furnizor de reţele de 
comunicaţii electronice ori proprietarului infrastructurii obligaţia de a permite altor 
furnizori de reţele de comunicaţii electronice să utilizeze in mod partajat cablajele 
instalate in clădiri sau pană la primul punct de concentrare ori de distribuţie a reţelei 
din afara clădirii. 
(3) In cazul în care impune obligaţia prevăzută la alin. (2), ANCOM stabileşte şi 
condiţiile in care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de 
partajare a costurilor, ţinandu-se seama de riscul implicat de realizarea investiţiei 
iniţiale. 

ART. 21 Impunerea obligaţiei şi a condiţiilor în care se realizează utilizarea partajată 
a infrastructurii, in condiţiile art. 19 şi 20, se stabileşte prin decizie a preşedintelui 
ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzută la art. 135 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 140/2012. 

CAP. VII Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii 
electronice 
ART.22 (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 in vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii 
electronice. 
(2) In cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1) asupra unor imobile proprietate 
publică sau privată, Primăria oraşului Buftea - prin Serviciul Urbanism - va 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, in termen 
de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autorităţile administraţiei 
publice locale cunosc realizarea respectivelor lucrări, astfel incat 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, in condiţiile prezentei legi. 
(3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a Primăriei oraşului Buftea, va fi afişat, 
in locuri vizibile, la sediul autorităţii şi va cuprinde informaţii cu privire la zona in care 
urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin. (1), precum şi data estimativă a 
inceperii lucrărilor. 
(4) Dacă furnizorii de reţele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea 
coordonată a lucrărilor de acces pe proprietăţi în acelaşi timp cu lucrările de construire, 
repar2:re, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilrn~ ori a reţelelor de utilităţi 
publice, potrivit prevederilor prezentului articol, Primăria oraşului Buftea poate stabili 
condiţii restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de construire in zona respectivă, 
pentru o perioadă de cel mult 2 ani, in cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în 
condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6 luni in avans. 

ART.23 (1) In 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) Normelor tehnice prevăzute la alin.(2) au în vedere propunerile asociaţiilor 
profesionale legal constituite ale furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, 
precum şi ale altor asociaţii legal constituite şi ale autorităţilor publice interesate. 
(4) Normele tehnice prevăzute la alin.(2) cuprind şi stabilesc 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 in 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.24 (1) Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea 
prevederilor legale referitoare la: 
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi 
postutilizarea construcţiilor; 
b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor in zona drumurilor şi in 
zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi 

in zonele de protecţie aeroportuară şi de protecţie a navigaţiei; 
c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stalpilor pentru instalaţii în 
zona drumurilor şi in zona infrastructurii feroviare; 
d) calitatea în construcţii; 
e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice; 
f) protecţia mediului; 
g) protecţia muncii; 
h) protejarea monumentelor istorice. 
(2) In măsura in care in anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile 
de amenajare a teritoriului şi prin documentaţiile de urbanism in ceea ce priveşte 
realizarea unor lucrări de acces pe proprietăţi, precum şi in cazul zonelor supuse unui 
regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate 
realiza decat 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. 25 (1) In zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care: 



a) restrang ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor; 
b) stanjenesc circulaţia autovehiculelor; 
c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii. 
(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate in rigole, prin canale 
de cabluri special amenajate sau prin galerii de cabluri. 

ART.26 Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a 
1-eţelelor de comunicaţii electronice au obligaţia ele a marca traseele reţelelor, în 
condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 23 alin. (2). 

ART.27(1) Instalarea elementelor de reţea pe zidurile interioare şi exterioare ale 
clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normelor 
tehnice prevăzute la art. 23 alin. (2). 
(2) Costurile ocazionate de sistematizarea elementelor de reţea vor fi suportate in 
comun de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează aceste 
elemente, conform normelor tehnice prevăzute la art. 23 alin. (2). 
(3) In termen de 18 luni de la data intrării in vigoare a normelor tehnice prevăzute la 
art. 23 alin. (2), furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor efectua lucrările 
necesare in vederea respectării prevederilor alin. (1). 

ART.28 (1) Construcţiile noi cu destinaţie de locuinţă ori cu funcţie de invăţămant, 
financiar-bancară, cu destinaţie de birouri sau hoteluri, pentru care se eliberează 
autorizaţie de construire după data aprobării prezentului Regulament, vor fi prevăzute 
cu infrastructura de acces care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii 
electronice în bandă largă. 
(2) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilesc prin normele tehnice 
prevăzute la art. 23 alin. (2). 
ART.29 (1) In zonele de protecţie a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, stabilite prin normele 
tehnice prevăzute la art. 23 alin. (2), nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta 
aceste elemente fără permisiunea prealabilă scrisă a furnizorului de reţele de 
comunicaţii electronice. 
(2) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate solicita ca lucrările efectuate 
in zona de protecţie a reţelei să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi. 
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor 
care efectuează lucrări in zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel incat să 
se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice. 

CAP. VIU Obligaţii 

ART.30 Incepand cu data intrării in vigoare a prezentului regulament, furnizorii de 
reţele publice de comunicaţii electronice au urmatoarele obligaţii: 
a) să se prezinte în termenul comunicat de autoritatea administraţiei publice locale in 
vederea încheierii contractului de acces pe proprietaţi; 
b) să comunice modificările intervenite prin depunerea unei noi solicitări in termenul 
prevazut la art. 9 alin. (10),(11). 
c) sa prevadă sisteme de identificare nedistructivă , respectiv markeri, pentru 
reperarea operativă a reţelei şi a poziţiei acestora; 
d) să nu amplaseze pe stalpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate 
ca surplus al reţelelor de comunicaţii electronice sau a diverselor echipamente 
care nu contribuie efectiv la funcţionarea reţelei; 
e) să desfiinţeze surplusurile prevazute la lit. d) in termen de 6 luni de la intrarea in 
vigoare a prezentului regulament. 



CAP. IX Sancţiuni 

ART.31(1) Nerespectarea obligaţiilor prevazute în prezentul Regulament constituie 
contravenţie dacă nu au fost savarşite în alte condiţii incat, potrivit legii penale, să 
constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă, conform art. 33-34 din Legea nr. 
154/2012. 
(2) Constatarea faptelor contravenţionale şi aplicai-ea sancţiunilor se face de personalul 
împuternicit prin dispoziţie a p,-Imaru!ui oraşului Buftea. 
(3) Contravenţiilor prevăzute in Legea nr. 154/2012 li se aplică dispoziţiile Ordonenţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data procesului 
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumatate din minimul amenzii. 

CAP. X Dispoziţii finale 

ART.32 Prezentul regulament intra în vigoare la data aducerii acestuia la cunostinţa 
publică în condiţiile Legii nr. 154/2012 cu excepţia art.31 care intră în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data aducerii acestuia la cunostinţa publică potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. 

ART.33 Acolo unde nu dispune, prezentul regulament se completează cu dispoziţiile 
Legii nr. 154/2012 şi ale Legii nr. 159/2016. 


