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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 din data de 03.04.2019 

pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a 
dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de 

utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind 
construirea de rețele noi de comunicații electronice 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 

Având în vedere : 
-expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 133/CLM/03.04.2019 prin care se propune aprobarea Regulamentului 
pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile 
Municipiului Buzău  în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor 
de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de 
comunicații electronice; 

- raportul de specialitate nr. 41.165/03.04.2019 al Direcției Tehnice;  
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, repectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 6, alin. (3), alin. (5) și art. 13 din Legea nr. 154/2012 
privind „Regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice”, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

-prevederile Legii 159/2016, privind regimul infrastructurii fizice a 
rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (3) și art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 



H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de 
exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău  în 
vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 
a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și 
măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice, 
prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Primarul Municipiului Buzău se împuternicește cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art.3.-Secretarul Municipiului Buzău va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 
 

     INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
                  
 
 
                                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                             Eduard Pistol 
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Nr. 133/CLM/03.04.2019 

 
                               

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a 
dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău  în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare 
partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de 

rețele noi de comunicații electronice 
 

 
          În scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și 
sănătății locuitorilor precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor 
edilitare, Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
525/1996 și completat prin Hotărârea nr. 490/2011, stabilește condiții privind 
realizarea/extinderea rețelelor edilitare, cu respectarea reglementărilor tehnice 
specifice în vigoare. 
 Prin Legea 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, a fost stabilit un cadru legal 
unitar privind accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, 
instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a 
elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.  
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitatea sa de proprietar al 
infrastructurii de comunicații electronice construită în subteranul spațiilor publice, 
reglementează drepturile și condițiile de acces a tuturor furnizorilor de rețele de 
comunicații electronice, în conformitate cu principiile nediscriminării, transparenței și 
obiectivității. 
 Ținând cont de aspectul inestetic precum și de pericolul prezentat de 
multitudinea de cabluri CATV, comunicații, telefonie, etc. amplasate în prezent pe 
stâlpii aflați în proprietatea Electrica S.A. – S.D.E.E. Buzău și TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS SA , Primăria municipiului Buzău și-a propus realizarea unor 
investiții privind eliminarea cablurilor aeriene și stâlpilor care aglomerează și 
alterează spațiul urban, prin pozarea acestora în subteran. 

În acest sens a fost întocmit un regulament care stabilește condiţiile de 

exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău  în vederea 

instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare 

partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de 

rețele noi de comunicații electronice. 

          Având în vedere cele de mai sus anexez proiectul de hotărâre în vederea 
adoptării de către dvs. în forma şi conţinutul prezentat. 
 

                        P R I M A R, 
                                      Constantin Toma 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 41.165/03.04.2019 
 
 

 
   RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a 
dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău  în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare 
partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de 

rețele noi de comunicații electronice 
 
 Ținând cont de prevederile Regulamentului general de urbanism, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 și completat prin Hotărârea nr. 490/2011, pentrul 
asigurarea calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății 
locuitorilor precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, 
Primăria municipiului Buzău și-a propus realizarea unor investiții privind eliminarea 
cablurilor aeriene și stâlpilor care aglomerează și alterează spațiul urban, prin 
pozarea acestora în subteran. 
 Conform prevederilor Legii nr. 154/2012 (reactualizată) privind regimul 
infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, autoritățile locale pot stabili 
impozite, taxe, tarife sau alte sume în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii și 
operatorii de rețele de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din 
domeniul comunicațiilor electronice, pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și 
private ale Municipiului Buzău. 

Având în vedere cele menționate mai sus a fost întocmit un regulament care 

stabilește proceduri și condiţii de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile 

Municipiului Buzău  în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și 

măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice. 

 În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, în vederea adoptării 
de către Consiliul Local al Municipiului Buzău. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ILEANA BĂNUCU 

 


