Guvernul României

Hotărârea nr. 861/1999 pentru aprobarea închirierii de elemente de
infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul
Apărării Naționale, respectiv de Ministerul de Interne și de Serviciul de
Telecomunicații Speciale, pentru amplasarea de echipamente de
radiocomunicații
Modificări (1)
În vigoare de la 27 octombrie 1999

Consolidarea din data de 08 august 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din
27 octombrie 1999
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 431/2002.
Ultimul amendament în 15 mai 2002.

În temeiul prevederilor art. 14 și 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia,
Guvernul României h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. - Se aprobă închirierea de elemente de infrastructură, constând în piloni metalici, turnuri de apă,
clădiri, din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naționale, respectiv de Ministerul de
Interne și de Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru instalarea de echipamente de radiocomunicații
aparținând societăților comerciale private ce dețin licențe naționale de operare a sistemelor de
radiocomunicații, instituțiilor publice autorizate să opereze asemenea sisteme, cât și operatorilor locali de
radiodifuziune și televiziune, beneficiari ai licențelor eliberate de Consiliul Național al Audiovizualului.
Art. 2. - Aprobarea pentru închirierea de elemente de infrastructură și de instalare a echipamentelor de
radiocomunicații se eliberează de Direcția comunicații și informatică din Statul Major General, respectiv de
Direcția comunicații și informatică din Ministerul de Interne și de Direcția radiocomunicații speciale și de
cooperare din Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe baza unui proiect întocmit potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 62/1996, în condițiile asigurării compatibilității electromagnetice cu echipamentele
radioelectronice militare în zona de dispunere a acestora.
Art. 3. - După aprobare, instalarea echipamentelor de radiocomunicații se face conform unui contract de
închiriere încheiat, în condițiile legii, între solicitant și Comandamentul transmisiunilor din Ministerul Apărării
Naționale, respectiv Direcția logistică din Ministerul de Interne și Direcția radiocomunicații speciale și de
cooperare din Serviciul de Telecomunicații Speciale. Contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură
să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Alimentarea cu energie electrică a
echipamentelor de radiocomunicații instalate în incinta perimetrelor administrate de instituțiile menționate la
art. 1 se face prin montarea unui contor separat.
Art. 4. - Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale vor
reține o cotă-parte de 50% din valoarea chiriei. După caz, în funcție de obiectul de activitate al solicitantului,
plata chiriei se poate face integral prin servicii de radiocomunicații.
Sumele reținute de Ministerul Apărării Naționale, respectiv de Ministerul de Interne și de Serviciul de
Telecomunicații Speciale, reprezintă venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care se utilizează pentru
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finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Sumele neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul
următor cu aceeași destinație.
Art. 5. - Se exceptează de la plata chiriei instituțiile publice, autoritățile administrației locale, instituțiile cu
atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, precum și organizațiile
implicate în apărarea vieții și mediului înconjurător.
PRIMMINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul apărării naționale,
Victor Babiuc
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Directorul Serviciului de Telecomunicații
Speciale,
Ioan Sima
Președintele Agenției Naționale pentru
Comunicații și Informatică,
Sergiu Iliescu

București, 18 octombrie 1999.
Nr. 861.
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