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Către  
Consiliul Local  
 

 
În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificărilor legislative impuse prin 
prevederile:  
- 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, cu 
completările ulterioare (denumită în continuare Legea infrastructurii);  
- Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, 
deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1013/29.11.2018;  
- art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național; 
- legislaţiei conexe;  

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

I.  Prin dispoziţiile Legii nr. 159/2016 au fost transpuse în legislaţia naţională articolele 11 şi 12 din 
Directiva-cadru 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul comun de reglementare 
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (modificată prin Directiva 2009/40/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului), precum şi dispoziţiile Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului 
instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză. 

În fapt, prin prevederile Legii infrastructurii, legiuitorul a stabilit un cadru legal unitar în domeniul 
regimului infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii care să contribuie la facilitarea dezvoltării fizice a 
reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură rutieră necesare susţinerii acestora, 
prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi accesul la 
infrastructura fizică a operatorilor de reţea, urmărind, totodată, remedierea ineficienţelor care afectează 
procesul de extindere a reţelelor de comunicaţii electronice. În aceeaşi măsură, s-a avut în vedere stabilirea 
condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea constituirii instalării, 
întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora. De altfel, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 159/2016, aspectele precizate 
au fost reglementate prin Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice. 

În acest sens, în ceea ce priveşte proprietatea publică, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Legea 
nr. 159/2016, autorităţile publice locale “au obligaţia de a publica, respectiv de a modifica şi/sau completa, 
în cazul în care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, 
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prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, condiţiile (inclusiv tariful) în care se realizează dreptul de 
acces la aceste imobile şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii 
îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4”, în termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a Deciziei preşedintelui ANCOM.  

Totodată, autorităţile publice locale trebuie să transmită ANCOM o copie a condiţiilor de acces 
adoptate, inclusiv a modificărilor şi completărilor acestora, în termen de 10 zile de la publicare, conform 
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 159/2016. Informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă condiţiile de 
acces sunt prevăzute la art. 6 alin. (3) din actul normativ anterior precizat. 

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Legea infrastructurii, tarifele maxime care pot fi percepute 
de instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte 
entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, “vor acoperi contravaloarea lipsei de folosinţă şi despăgubirea pentru prejudiciile 
directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de 
comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică instalate, fiind stabilite prin decizia 
preşedintelui ANCOM […]”. Cuantumul acestor tarife de acces pe proprietatea public este plafonat la nivelul 
unui tarif maximal stabilit prin decizia preşedintelui ANCOM, pe baza unei metodologii detaliate, a 
principiilor şi criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (5) şi (6) din acelaşi act normativ. 

II.  Referitor la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 997/2018, aceasta are ca obiect stabilirea tarifelor 
maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, şi se 
aplică instituţiilor publice, inclusiv autorităţilor publice locale, stabilind, prin anexa ce face parte integrantă 
din Decizie, tarifele maxime pozitive pentru 48 de tipuri de acces.  

Pe de altă parte, art. 1 alin. (2) prevede că “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 conformitate cu legislaţia primară, motivarea acestei valori rezidă în faptul că tarifele de acces pe 
proprietatea publică trebuie să acopere exclusiv contravaloarea lipsei de folosinţă şi despăgubirea pentru 
prejudiciile directe şi certe cauzate de efectuarea lucrărilor şi prin existenţa şi funcţionarea reţelelor de 
comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate, urmând să se aibă în vedere şi 
beneficiile tangibile şi intangibile aduse prin instalarea reţelelor de comunicaţii electronice.  

III. Având în vedere cele de mai sus, în temeiul respectării obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), 
art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 13 alin. (5) şi art. 47 alin. (1), (3) şi (4) dispoziţiilor din Legea nr. 
159/2016 şi a actelor normative în materie, vă informăm că până la data de 26 februarie 2019, autorităţile 
publice locale au obligaţia de a pune în acord contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobilele 
proprietate publică, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei preşedintelui 
ANCOM nr. 997/2018, cu dispoziţiile actelor normative menţionate. 

 În sensul respectării dispoziţiilor legale ce se impun prin art. 7 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 şi a 
legislaţia conexă, cât şi pentru solicitarea altor informaţii specifice, vă transmitem datele de contact ale 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, după cum urmează: Adresă - 
Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă, nr. 2, cod poştal 030925; Telefon - 0372/845.400, 0372/845.454; Fax 
- 0372/845.402; E-mail - ancom@ancom.org.ro; Website - www.ancom.org.ro. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

Iustin CIONCA 
 
 


