ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 23 /2019
privind stabilirea tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra,
în sau sub imobilele proprietate publică a municipiului Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.10/2019, expunerea de motive a Primarului
nr.644/17.01.2019, raportul DirecŃiei tehnice nr.702/17.01.2019 şi raportul de avizare al comisiei
economice;
În baza prevederilor Deciziei ANCOM nr.997/2018 privind tarifele maxime care pot fi
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate
publică;
łinând seama de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în
administraŃia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.6, alin.(4) – (6) şi (12) din Legea nr.159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reŃelelor de comunicaŃii electronice, precum şi stabilirea unor măsuri pentru
reducerea costului instalării reŃelelor de comunicaŃii electronice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.36, alin.(2), lit.”c” şi art.45, alin.1 din Legea administraŃiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se stabilesc tarifele percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în
sau sub imobilele proprietate publică a municipiului Orăştie, acestea fiind cele din anexa, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr.109/2013 privind aprobarea
modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reŃele de comunicaŃii electronice pe
proprietatea publică şi privată a Municipiului Orăştie.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- ANCOM Bucureşti
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- Serviciului Impozite şi taxe locale.
Orăştie, 31.01.2019

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (19 prezenŃi).

ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ
la HCL nr. 23 /2019

LISTA
tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau
sub imobilele proprietate publică a municipiului Orăștie

Nr
crt.

Tip de acces

Tarife maxime anuale
Active, cu
excepția
Clădiri cu
valoare de
clădirilor cu
valoare de
patrimoniu
patrimoniu

Cabluri direct îngropate în săpătură sub
1 partea carosabilă din ampriza străzilor
2,70 lei/ml
urbane categoria I (subtraversare)
Cabluri direct îngropate în săpătură sub
partea carosabilă din ampriza străzilor
urbane categoria II (subtraversare), situate
2
0,69 lei/ml
în localităŃi rang 2 şi 3 şi cabluri direct
îngropate în/sub partea noncarosabilă din
ampriza străzilor urbane categoria I
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de
3 birouri/clădiri rezidenŃiale - utilizare
0
0,58 lei/ml
discontinuă
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de
4 birouri/clădiri industriale/clădiri rezidenŃiale 1,31 lei/ml
2,41 lei/ml
utilizare continuă
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip
5
1,16 lei/ml
2,22 lei/ml
centre comerciale - utilizare discontinuă
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip
6
3,38 lei/ml
5,55 lei/ml
centre comerciale - utilizare continuă
Cutii instalate în subteran (pe/în galerii
7
9,09 lei/mp
edilitare)
Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă
8 din ampriza drumului (străzilor urbane
52,51 lei/mp
categoria I) situate în localităŃi rang 2 şi 3
Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă
9 din ampriza drumului (stradă urbană
6,90 lei/mp
categoria II)
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu
10
17,33 lei/mp 44,38 lei/mp
utilizare discontinuă
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu
112,00
11
71,43 lei/mp
utilizare continuă
lei/mp
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu
105,24
12
66,02 lei/mp
utilizare discontinuă
lei/mp
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu
203,30
13
144,46 lei/mp
utilizare continuă
lei/mp

Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu
0
utilizare discontinuă
Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu
21,12 lei/mp
15
utilizare continuă
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidenŃiale cu
16
3,26 lei/mp
utilizare discontinuă
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidenŃiale cu
17
50,33 lei/mp
utilizare continuă
14

2,46 lei/mp
49,11 lei/mp
26,80 lei/mp
85,63 lei/mp

N O T E:
1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale şi centre comerciale)
accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât şi instalațiile funcționale de
deservire.
2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60
cm^3 şi 0,08 m^3

Președinte de ședință,
jr.Pașca Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

