
                                 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUGHEA DE JOS 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Str. Ion Marin Iovescu, Nr. 47, 

Cod poştal  117165, Bughea de Jos, România 

Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480 

Web: www.primariabugheadejos.ro 

E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com 

 
 

 

         HOTĂRÂRE 

privind adoptarea unui regulament pentru amplasarea antenelor de telefonie mobilă și ale altor tipuri de 

antene de emisie – recepție pe teritoriul administrativ al comunei Bughea de Jos 

 

    Consiliul local al comunei Bughea de Jos, întrunit în ședință ordinară,  

       Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr. 3261/12.06.2020 întocmit de consilierul local Ionuț Poștoacă  

 raportul nr. 3262 /12.06.2020 întocmit de viceprimarul comunei Bughea de Jos 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Bughea de Jos; 

 HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată*) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism  

 prevederile Ordonanței de urgență nr. 111 din 14 decembrie 2011 (*actualizată*) privind comunicațiile 

electronice  

prevederile Legii nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații 

electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații 

electronice  

 prevederile Ordinului nr. 1193 / 29.09.2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației 

generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz;  

 prevederile art.15, lit. d), e) și f), art. 25, art. 44, art. 45, lit. c), art. 46) alin. (2), lit. a), din Legea nr. 350/2001, 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;  

 prevederile art.129, alin. (2), lit. „c”, alin. (6 ), lit. „c” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

prevederile HCL nr 29/27 mai 2020 
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă regulamentul privind amplasare antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de 

antene de emisie – recepție pe teritoriul administrativ al comunei Bughea de Jos, conform anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei: Instituţiei Prefectului 

Judeţului Argeș, primarului comunei Bughea de Jos și va fi adusă la cunoștiința cetățenilor prin afișare. 
 

        

 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

              Consilier local,                                                                                                    Secretar general,  

  Valeriu  Constantin  Bãnicã                              Bianca  State-Golumbeanu 
                                  

 

 

 

 

   
 

Total consilieri 13 din care 12 prezenți  12 voturi pentru,0 voturi contra, 0 abtineri. 
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Anexă la HCL nr.48/13 octombrie 2020 

 

REGULAMENT 
privind amplasare antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de emisie – recepție pe 

teritoriul administrativ al comunei Bughea de Jos 

 

 

 

 

Dispoziții generale:  

 

Prezentul regulament stabilește modul de amplasare al antenelor de telefonie mobilă și ale altor tipuri de 

antene emisie – recepție pe teritoriul administrativ al comunei Bughea de Jos și va sta la baza condițiilor din 

certificatul de urbanism pentru obținerea autorizației de construire.  

 

Art. 1 Se aprobă amplasarea antenelor si echipamente stațiilor de emisie – recepție, pe teritoriul administrativ al 

comunei Bughea de Jos în condițiile autorizării conform legislației în vigoare (Legea 50 / 1991) și obligația 

obținerii următoarelor avize:  

- Aviz Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM); 

- Aviz Serviciul Roman de Informații;  

- Aviz Ministerul Apărării Naționale;  

- Aviz Ministerul Afacerilor Interne;  

- Aviz Sănătatea Populației; 

- Aviz Protecția Mediului.  

- Aviz Inspectoratul General pentru Comunicaţii si Tehnologia Informaţiei (IGCTI),  

- Aviz Inspectoratul de Stat în Constructii 

 

Art. 2  Avizele solicitate la art. 1 sunt obligatorii, acestea se vor solicita prin certificatul de urbanism, se vor 

completa în funcție de verificările efectuate în teren și conform legislației în vigoare la dată depunerii 

documentației în vederea eliberării certificatului de urbanism  

 

Art. 3 Certificatul de urbanism va fi supus spre avizare Consiliului Local Bughea de Jos, conform prevederilor 

HCL 29/27.05.2020 

 

Art. 4  În cazul amplasării antenelor și echipamentelor stațiilor de emisie – recepție în zona de locuințe 

individuale cu regim mic de înălțime (P – P+2E) pe o rază de 200 m, se va solicita acordul a minim 50% + 1 

dintre proprietarii imobilelor, inclusiv al proprietarilor de teren din zonele limitrofe amplasamentului și 

proprietarilor ce au limită comună cu amplasamentul propus.  

 

Art.5  În cazul amplasării antenelor si echipamentelor stațiilor de emisie – recepție pe construcții existente se va 

obține acordul / avizul Inspectoratului de Stat în Construcții și se va întocmi un raport de expertiză tehnică de 

rezistență și stabilitate. 

 

 Art. 6 În cazul amplasării antenelor si echipamentelor stațiilor de emisie – recepție în zonade instituții și servicii, 

industrială și/sau agro – industrială, nu este nevoie de obținerea acordului imobilelor aflate în vecinătate, cu 

excepția proprietarilor imobilelor de locuințe pe o rază de 200 m. 

 

Art.7 Nu este permisă amplasarea antenelor pe şcoli, grădiniţe, cabinete medicale. 

 

Art.8 Amplasarea antenelor de telefonie mobila este interzisă în zonele cu densitate mare de constructii și la o 

distanta mai mica de 500 m față de camine, gradinite, scoli, spitale. 

 

Art.9  Se va solicita elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu care se va prezenta spre aprobare Consiliului 

Local Bughea de Jos; 

 



 

Art. 10 Proiectul pentru obținerea autorizației de construire va fi întocmit pe suport topografic.  

Planul de situație pe suport topografic se va întocmi pe o rază de minim 100 m, pe acesta fiind specificate tipul 

construcțiilor, proprietarul,destinația imobilelor teren și/sau construcții, rețelele tehnico-edilitare și anteneleși/sau 

echipamentele stațiilor de emisie – recepție existente. Planul de situație se va prezenta la faza de certificat de 

urbanism.  

 

Art. 11 Prezentul regulament poate fi modificat și completat în funcție de modificările legislative.  

 

Art. 12 Se aprobă ca emiterea autorizațiilor de construire pentru antenele și echipamentele stațiilor de emisie – 

recepție să se facă cu respectarea și în condițiile prevăzute de lege pe o perioadă de maxim 5 ani. În situația în 

care condițiile legislative nu se modificăantenele si echipamentele stațiilor de emisie – recepție se vor menține pe 

același amplasament, dar fără a li se aduce modificări și fără să depășească perioada maximă pentru care au fost 

autorizate inițial. Titularul autorizației de construire va notifica în scris Primăria comunei Bughea de Jos dacă 

amplasamentul și condițiile tehnice nu se modifică în vederea luării la cunoștință cu privire la prelungirea 

termenului sau dacă aceasta urmează să fie desființată. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

Valeriu Constantin Bãnicã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




