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Anexa la HCL nr. 361/26.09.2019 

 

TARIFELE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES 

 

 

Art. I Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietățile publice ale 

Municipiului Târgoviște sunt: 

Nr 

crt 

TIP DE ACCES TARIF ANUAL 

 Active cu excepția 

clădirilor cu 

valoare de 

patrimoniu 

Clădiri cu 

valoare de 

patrimoniu 

1. Cabluri direct îngropate în săpătură  sub 

partea carosabilă din ampriza străzilor 

urbane categoria I (subtraversare) 

1,35 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 

0,34 lei/ml - 

3. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 

birouri/clădiri rezidențiale – utilizare 

discontinuă    

- 0,29 lei / ml 

4. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 

birouri/clădiri industriale/clădiri 

rezidențiale – utilizare continuă 

0,65 lei/ml 1,2 lei/ml 

5. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri 

tip centre comerciale – utilizare 

discontinuă 

0,6 lei/ml 1,11 lei/ml 

6. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri 

tip centre comerciale – utilizare continuă 

1,7 lei/ml 2,77 lei/ml 

7. Cutii instalate în subteran (pe/în galerii 

edilitare) 

4,6 lei /mp - 

8. Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă 

din ampriza drumului (străzilor urbane 

categoria I) 

26,25 lei /mp - 
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9. Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă 

din ampriza drumului (străzilor urbane 

categoria II) 

3,45 lei/mp - 

10. Cutii instalate pe/în turn 13,26 lei / mp - 

11. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri 

cu utilizare discontinuă 

8,66 lei/ mp 22.2 lei/ mp 

12. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri 

cu utilizare continuă 

35,7 lei/mp 56 lei/mp 

13. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale 

cu utilizare discontinuă 

33,01 lei / mp 52,6 lei / mp 

14. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale 

cu utilizare continuă 

72,2 lei / mp 101,6 lei / mp 

15. Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale 

cu utilizare discontinuă 

- 1,3 lei /mp 

16. Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale 

cu utilizare continuă 

10,56 lei/mp 24,55 lei/mp 

17. Cutii instalate sub/pe/în clădiri 

rezidențiale cu utilizare discontinuă 

1,63 lei / mp 13,40 lei / mp 

18. Cutii instalate sub/pe/în clădiri 

rezidențiale cu utilizare continuă 

25,16 lei / mp 42,81 lei / mp 

 

               Valorile nu includ TVA. 

NOTĂ 

Tarifele din tabelul de mai sus se vor indexa în fiecare an cu indicele anual general al 

prețurilor comunicat de INS, când acesta este pozitiv. 

 

În cazul în care există solicitări de acces sau instalare a altor tipuri de structuri decât cele 

identificate în această anexă, tariful se va stabili prin negociere conform tarifelor prevăzute 

pentru structuri similare sau apropiate ca formă și mod de amplasare. 

 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL  

                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

      ec. Silviu-Gabriel Tănase                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


