
         ROMÂNIA 

        JUDETUL DÂMBOVIȚA 

       MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 

 

 

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, 
Tel. (0245) 611222    0786122500, 0245613928, 0245 611378,  
Fax (0245) 217951, E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro 

 

CONDIȚII ACCES conf. regulamentului 
privind ‟Aprobarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea a Municipiului 

Târgoviște în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații 
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora” 

 

 

Conform Regulamentului, solicitantul se va adresa Municipiului Târgoviște, cu sediul în 

Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, pentru exercitarea dreptului de acces pentru următoarele obiective 

  

Nr 

crt 

TIP DE ACCES TARIF ANUAL 

1. Cabluri direct îngropate în săpătură  sub partea 
carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I 
(subtraversare) 

2,70 lei/ml 

2. Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea 
carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria II 

(subtraversare) și cabluri direct îngropate în/sub partea 
noncarosabilă din ampriza străzilor străzilor urbane 
categoria I 

0,69 lei/ml 

3. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 
birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale – utilizare 

continuă 

1,31 lei/ml 

4. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre 
comerciale – utilizare discontinuă 

2,22 lei/ml 

5. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre 
comerciale – utilizare continuă 

5,55 lei/ml 

6. Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare) 9,09 lei /mp 

7. Cutii instalate în/sub partea necarosabilă din ampriza 
drumului (străzilor urbane categoria I) 

52,51 lei /mp 

8. Cutii instalate în/sub partea necarosabilă din ampriza 
drumului (străzilor urbane categoria II) 

6,90 lei/mp 

9. Cutii instalate pe/în turn 26,50 lei / mp 

10. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare 
discontinuă 

44,38 lei/ mp 

11. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare 
continuă 

112 lei/mp 
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12. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare 

discontinuă 

105,24 lei / mp 

13. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare 

continuă 

203,30 lei / mp 

14. Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare 
discontinuă 

2,46 lei /mp 

15. Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare 
continuă 

49,11 lei/mp 

16. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare 
discontinuă 

26,80 lei / mp 

17. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare 
continuă 

85,63 lei / mp 

 

   e) documentele obligatorii de prezentat de către solicitantul dreptului de acces: 

e
1
) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele de comunicații electronice 

care intenționează să realizeze lucrările de acces: 

- documentele de identificare societate (agent economic), copie CUI/CIF, certificat 

constatator de la Registrul Comerțului; 

- autorizarea ANCOM; 

- actul care atestă calitatea de reprezentant al agentului economic; 

- împuternicirea reprezentantului societății 

e
2
) Memoriu de prezentare care conține: 

- lucrările ce urmează a fi efectuate, elementele de rețea și de infrastructură ce urmează a 
fi amplasate pe respectiva proprietate, detaliate ulterior într-un Plan de situație anexat 
contractului; 

- scopul solicitării dreptului de acces; 

- durata estimativă a realizării lucrărilor de acces și durata de menținere a rețelelor; 

- condițiile în care se vor realiza intervențiile solicitantului pe proprietatea publică a 
municipiului Târgoviște, pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea și de 

infrastructură ce urmează a fi amplasate. 

e
3) Acordul furnizorului de rețele de comunicații cu privire la tarifele stabilite in anexa 1 din 

regulament și afișate pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște. 
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