
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 134 

din  30  iulie  2020 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acces la infrastructura fizică 

municipală (canalizaţia subterană) destinată instalării de reţele publice de comunicaţii 

electronice în municipiul Târgu Mureș 

 

 

 Consiliul local al municipiului  Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

Având în vedere: 

a) Referatul de Aprobare Nr. 31382 / 862 din 09.06.2020  inițiat de Primar prin  Direcţia 

Tehnică din cadrul municipiului Târgu-Mureş, prin care se propune aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul la infrastructura fizică 

municipală (canalizaţia subterană) destinată instalării de reţele publice de comunicaţii 

electronice, 

b) Avizele Compartimentelor de specialitate, 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice,  

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,  

 Art. 129 alin.(1), alin.(14),  Art. 139 alin. 1, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), 

lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de acces la infrastructura fizică 

municipală (canalizaţia subterană) destinată instalării de reţele publice de comunicaţii electronice în 

municipiul Târgu Mureș, - conform Anexei nr. 1  - care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Modelul de Contract - care se va semna cu fiecare furnizor de reţele de 

comunicaţii electronice, care solicită dreptul de acces în canalizația subterană – conform anexei nr. 2, 

- care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modelul de cerere pentru acordarea dreptului de acces la infrastructura 

fizică municipală (canalizația subterană) – conform anexei nr. 3, - care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cuantumul sancţiunilor referitoare la încălcarea reglementărilor în 

domeniul reţelelor de comunicaţii electronice – conform anexei nr. 4 - care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.5.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCLM nr. 358 din 27 

noiembrie 2014. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Direcția impozite și taxe locale și 

Direcția Juridică.  

 

 



 

                
Art.7.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind  

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Direcției Tehnice  

-  Direcției Juridice 

-  Direcției Impozite și Taxe Locale. 

 

 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                             Bakos Levente Attila  

 

                       Contrasemnează, 

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş 

               Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.                                                     

                 Buculei Dianora – Monica 

 


