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__________________Nr._______________________
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Proiect
Către ÎM „Termogaz-Bălți”
mun. Bălți, str. Feroviarilor, 19 „a”
Urmare a scrisorii Dvs nr. 1319 din 30.11.2017, înregistrate la instituţia Primarului mun.
Bălţi sub nr. 03-18/4957 din 30.11.2017 și adresate Consiliului municipal Bălți, cu solicitarea de
coordonare a contractului de acces al Companiei „Orange Moldova” S.A. pe imobile proprietate
publică aflate în administrarea întreprinderii în condițiile Legii privind accesul pe proprietăți și
utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28
din 10.03.2016 Vă informăm că art. 4 alin. (1) din legea nominalizată stabilește că furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice au drept de acces pe proprietăţi publice sau private
şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în condiţiile prezentei legi, ale Legii
comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 şi ale Codului civil al Republicii
Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării,
înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. Persoanele ce deţin ori administrează
proprietăţi publice sau private, inclusiv infrastructura fizică, au obligaţia de a negocia cu bunăcredinţă cu aceşti furnizori contracte de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a
infrastructurii fizice pe care le deţin sau le administrează.
În același context trebuie de menționat că potrivit art. 14 alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 28
din 10.03.2016 titularii dreptului de acces, instituit în condiţiile art.5 sau art.6, cu excepţia
cazului prevăzut la art.10 alin.(6), îşi pot exercita acest drept numai după încheierea unui
contract cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv
împuternicit în mod corespunzător sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul
dreptului de administrare, iar în cazul prevăzut la art.6 alin.(2), cu gestionarul (administratorul)
imobilului, contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept în baza
contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată care se publică pe pagina web
oficială a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei.
Analizând solicitarea ÎM „Termogaz-Bălți” din scrisoarea în examinare este necesar de
remarcat că nici art. 14 din Legea privind administarția publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006 în care sunt stabilite competențele de bază ale consiliilor locale, nici Legea nr. 28 din
10.03.2016 și nici orice alt act legislativ sau normativ din domeniul administrației publice locale
sau infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nu prevede pentru
consiliul local nici în calitate de autoritate a administrației publice locale, nici în calitate de
subiect al proprietății publice și nici în cea de fondator al întreprinderii municipale competența
de a coordona contractele de acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe
proprietăţi publice aflate în administrarea întreprinderilor municipale.
Totodată, trebuie de menționat că Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a
infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016 este
lege organică și posterioară în raport cu Legea privind administarția publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.
523-XIV din 16.07.1999, Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121-

XVI din 04.05.2007 în legătură cu ce prevederile Legii nr. 28 din 10.03.2016 prevalează asupra
prevederilor legilor anterioare.
Mai mult decât atât, în art. 33 din Legea nr. 28 din 10.03.2016 se menționează că prezenta
lege transpune parţial Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7
martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii
electronice (directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24
aprilie 2002, modificată prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 25 noiembrie 2009 (text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 337 din 18 decembrie 2009, de asemenea Directiva 2002/77/CE a Comisiei din 16
septembrie 2002 privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice
(text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 249 din 17
septembrie 2002.
Așadar, chestiunile legate de asigurarea accesului infrastructurii asociate rețelelor publice de
comunicații electronice la imobilele și obiectivele de infrastructură tehnico-edilitară proprietate
publică a unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea (gestiunea) întreprinderilor
municipale urmează a fi rezolvate de sine stătător de către aceste întreprinderi municipale în
conformitate cu prevederile Legii nr. 28 din 10.03.2016.
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