
            

           

 

 

 

      În atenţia furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice 
 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Lugoj,cu sediul în Piaţa Victoriei, nr. 4, judeţul Timiş, 

primeşte şi preia la nr. Fax 0256350393,  e-mail contact@primarialugoj.ro sau direct la 

Registratura Primăriei cererile de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Lugoj 

pentru amplasarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 

susţinerii acestora. 

          Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi 

pe/deasupra/în sau sub imobilele proprietate publică a municipiului Lugoj inclusiv pe drumuri, 

stâlpi, poduri, podeţe, pasarele, terenuri cu vegetaţie forestieră, păduri, amenajamente silvice, 

terenuri agricole, păşuni, fâneţe etc., în condiţiile regulamentului , dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

- exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate 

imobilele în cauză; 

- efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de 

amenajare a teritoriului sau privind calitatea în 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 proprietate publică a municipiului Lugoj. 

        Tarifele  pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a 

municipiului este de: 

- pentru reţele subterane – 1 (un)  leu/ml/an (fără TVA) 

- pentru reţele aeriene -1 (un) leu/ml/an (fără TVA) 

- pentru rețele amplasate pe clădiri – 5 (cinci) lei/ml/an (fără TVA) 

           Obligaţia achitării tarifelor revine: 

- tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii care deţin la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură pe domeniul 

public sau privat al municipiului Lugoj; 

- tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii care încheie contract de acces pe domeniul 

public sau privat al municipiului Lugoj şi vor demara lucrările de realizare a reţelelor conform 

Procesului verbal de începere a lucrărilor. 

         În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte normative 

(vezi PUG si RLU sau zona de siguranta DN-urilor, CFR, LEA sau alte reglementări legale), cu 

privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată a municipiului, astfel încât 

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 electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la  realizarea accesului  pe proprietatea 

publică sau privată a municipiului Lugoj a reţelelor de comunicaţii electronice .  

       În scopul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată, furnizorul de reţele 

publice de comunicaţii electronice va transmite Primăriei Municipiului Lugoj – Direcţia Urbanism 

Patrimoniu  o cerere pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică şi/sau privată a 

municipiului Lugoj însoţită de documentaţia aferentă ce justifică îndeplinirea condiţiilor de acces.  
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      Cererea de exercitare a dreptului de acces va conţine informaţii cu privire la: datele de 

identificare şi de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice; zona în care se 

intenţionează să se realizeze dreptul de acces ( Plan de situaţie); lucrările ce urmează a fi efectuate 

(Memoriu de prezentare); elementele de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe 

respectiva proprietate; condiţiile în care se vor realiza intervenţiile furnizorului pentru întreţinerea 

şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură ce urmează a fi amplasate; metodele de lucru 

ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrarilor de acces pe proprietate, condiţiile efective, 

precum şi utilajele folosite; scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă; durata 

estimativa a realizării lucrarilor; lungimea reţelelor,numarul de cămine, precum şi numărul de 

stalpi afectaţi, după caz;  memoriu tehnic; planuri de situaţie din care să reiasă traseul exact al 

reţelelor inclusiv pe suport electronic (CD); imagini foto de actualitate reprezentând traseul, pe 

suport electronic (CD); declaraţie pe propria raspundere referitor la lungimea traseului, datele de 

identificare ale traseului şi elementele componente. 

   Cererea va fi însoţită de urmatoarele documente în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul: certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului; certificat de 

înregistrare fiscală emis de organul competent; autorizaţia de furnizor de servicii de comunicaţii 

electronice emisă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 

declaraţie scrisă prin care furnizorul își însuşeşte condiţiile menţionate la Art.4 şi/sau Art.5, după 

caz din Regulament 

 

        Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul Primăriei Municipiului Lugoj de 

unde puteţi descărca (în format PDF) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.48 din 

31.03.2016 cu Anexa Nr.1 (Regulamentul referitor la realizarea accesului pe proprietatea publică 

sau privată…) şi  Anexa Nr.2 Contract cadru pentru constituire a dreptului de servitute pentru 

realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau 

mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora.  

 

 

 

 


