PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal
constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarâre privind completarea HCL
nr.367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de
montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în
zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau
privat al municipiului Bacău , spre studiu şi analiză.
Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău,
unde se află afişat.
În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite din municipiul
Bacău, vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii până la data de
20.08.2009, la Primăria Municipiului Bacău, domnului cons.juridic Caleap Florin,
sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro
Persoanele interesate să studieze proiectul, pot accesa site-ul
www.primariabacau.ro , sectiunea Legea 52/2003.
ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea HCL nr.367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru
stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de
iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce
aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
•
•
•
•

Având în vedere :
Prevederile art.46, art.49 alin.1 si alin.2, art.50, art.60 alin.(1), lit.a si lit.b din
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 (republicată şi actualizată) privind regimul
drumurilor ;
Referatul nr. 7126/01.07.2009 al Direcţiei de Drumuri Publice, Serviciul Reţele şi
Iluminat Public ;
Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale , republicată şi ulterior modificată şi completată
Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau

In baza dispoziţiilor art.36 (2) lit. “c” şi ale art. 45(2 ) lit.”e” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată şi ulterior modificata şi completată
HOTARĂŞTE
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•

•

•

•

•

•
•

ART.1 – Se completează Cap.I Dispoziţii generale din Regulamentul privind
stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) pe stâlpii
de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice respectiv pe terenurile ce
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Bacău, care să nu pericliteze
siguranţa populaţiei sau după caz a construcţiilor învecinate cu următoarele puncte :
4. În conformitate cu prevederile art.48 aliniatul (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
43/1997 societăţile comerciale ce vor să monteze sau să extindă reţeaua existentă de
cabluri de telecomunicaţii (fibră optică) pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona
drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al
municipiului Bacău vor solicita de la Primaria municipiului Bacău autorizaţia de
executie (amplasament) pentru lucrari aeriene pe domeniul public şi privat al
municipiului Bacău la reţelele tehnico-edilitare conform modelului din Anexa ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Autorizaţia va fi solicitată de beneficiarul/executantul lucrării şi va fi emisă de
Primarul municipiului Bacău prin Direcţia Drumuri Publice-Serviciul Reţele şi Iluminat
Public.
5. Amplasarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) se autorizează cu caracter
provizoriu. La prima somaţie primită din partea Primariei deţinatorii de cabluri de
telecomunicaţii (fibră optică) vor demonta sau muta reţeaua pe cheltuială proprie.
Primaria municipiului Bacău nu răspunde pentru întreruperea semnalului către cetăţeni
cauzat de demontarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice).
6. Orice incident provocat de căderea stâlpilor cauzat de amplasarea necorespunzatoare
a cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) rămâne în sarcina deţinătorului de cablu de
telecomunicaţii, urmând ca remontarea lui să se facă pe cheltuiala acestuia.
ART. 2 Se completeaza Regulamentul privind stabilirea conditiilor de montare a
cablurilor dec telecomunicatii (fibre optice) pe stalpii de iluminat public amplasati in
zona drumurilor publice respectiv pe terenurile ce apartin domeniului public si privat
al municipiului Bacau, care sa nu pericliteze siguranta populatiei sau dupa caz a
constructiilor invecinate cu CAP. III Sanctiuni care va avea următorul conţinut :
“ III. CAP.III Sanctiuni
1.Amplasarea cablurilor de telecomunicatii se va face numai cu acordul de principiu al
administratorului drumului, respectiv primarul municipiului Bacău şi pe baza
autorizaţiei de execuţie (amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public şi
privat al municipiului Bacău la reţelele tehnico-edilitare
(2) Pentru nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de executie (amplasament) pentru
lucrări aeriene pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la retelele tehnicoedilitare, proprietarul lucrarilor va fi somat să-şi desfiinţeze sau să-şi mute lucrările în
termenul stabilit prin somaţie;
(3) Încalcarea dispoziţiilor de la alin.(1) şi alin (2) se sancţioneaza conform art. 46 şi
respectiv art. 49 alin. (1) din O.G. nr.43/1997 (republicată şi actualizată) privind
regimul drumurilor;
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea
dispoziţiilor de la alin. 1 şi alin. 2 se face de către administratorul drumului prin
personal împuternicit prin dispoziţie, în conformitate cu art. 61 lit.b din O.G. nr.43/1997
(republicată şi actualizată) privind regimul drumurilor
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• (5)– (a) Formularele de procese verbale pentru constatarea şi aplicarea contravenţiilor
sunt cele aprobate prin HCL 223/2001, anexele nr.1 si nr. 2.
(b) Procedura de aplicare a sancţiunilor contraventionale este cea prevazută de
Ordonanţa Guvernului nr.43/2007 privind regimul drumurilor,(republicată şi
actualizată) completată cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificari prin Legea nr.180/2002.”
ART.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 367 din 28.12.2006 sunt şi rămân în
vigoare.
ART. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Drumuri Publice Serviciul
Reţele şi Iluminat Public pentru aducerea ei la îndeplinire.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ING. ROMEO STAVARACHE

NR.
DIN 08. 2009
I.G/E.B/ Ex.1/Dos.XXI-13

3

ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.367/2006 prin care s-a
aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de
telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice,
respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului
Bacău

În conformitate cu prevederile art. 46 din OG nr 43/1997 republicat si actualizată
privind regimul drumurilor, realizarea sau amplasarea în zona drumului public a
oricarei construcţii sau instalaţii, în orice scop, care să nu pericliteze siguranţa
circulatiei se face cu acordul prealabil al administratorului drumului.
Administratorul drumurilor de pe raza municipiului Bacău este Primaria
municipiului Bacău, iar acceptul de montare a cablurilor de telecomunicaţii impune şi
respectarea condiţiilor din Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a
cablurilor de telecomunicatii pe stalpii de iluminat public amplasati in zona drumurilor
publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului
Bacău aprobat prin HCL 367/2006.
Propunem emiterea unei hotărâri de consiliu local care sa fie completare la
HCL 367/2006 care să stabilească urmatoarele:
1. În conformitate cu prevederile art.48 aliniatul (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
43/1997 societăţile comerciale ce vor să monteze sau să extindă reţeaua existentă de
cabluri de telecomunicaţii (fibră optică) pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona
drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al
municipiului Bacău vor solicita de la Primaria municipiului Bacău autorizaţia de executie
(amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la
reţelele tehnico-edilitare conform modelului din Anexa ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Autorizaţia va fi solicitată de beneficiarul/executantul lucrării şi va fi emisă de Primarul
municipiului Bacău prin Direcţia Drumuri Publice , Serviciul Reţele şi Iluminat Public
2. Amplasarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) se autorizează cu caracter
provizoriu. La prima somaţie primită din partea Primariei deţinatorii de cabluri de
telecomunicaţii (fibră optică) vor demonta reţeaua pe cheltuială proprie. Primaria
municipiului Bacău nu răspunde pentru întreruperea semnalului către cetăţeni cauzat de
demontarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice).
3. Orice incident provocat de căderea stâlpilor cauzat de amplasarea necorespunzatoare
a cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) rămâne în sarcina deţinătorului de cablu de
telecomunicaţii, urmând ca remontarea lui să se facă pe cheltuiala acestuia.
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4. Amplasarea cablurilor de telecomunicatii se va face numai cu acordul de principiu al
administratorului drumului, respectiv Primarul municipiului Bacău şi pe baza autorizaţiei
de execuţie (amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public şi privat al
municipiului Bacău la retelele tehnico-edilitare
5. Pentru nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de executie (amplasament) pentru
lucrări aeriene pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la retelele tehnicoedilitare, proprietarul lucrărilor va fi somat să-şi desfiinţeze sau să-şi mute lucrările în
termenul stabilit prin somaţie;
6. Încălcarea dispoziţiilor de la alin.(4) şi alin (5) se sancţioneaza conform art. 46 şi
respectiv art. 49 alin. (1) din O.G. nr.43/1997 (republicată şi actualizată) privind regimul
drumurilor.
Toate aceste aspecte ce vor completa Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.
367/2006 sunt necesare deoarece :
- se poate controla numarul de cabluri de telecomunicatii (fibre optice)/stălp de
iluminat întrucât supraîncarcarea acestora prezinta pericol de încovoiere, fisurare sau
chiar rupere a stâlpilor
- se asigură estetica drumului public şi a reţelelor aeriene montate pe stâlpii de
iluminat public;
- se pot vizualiza deţinatorii de cabluri de telecomunicaţii, aceştia fiind obligaţi să
monteze plăcuţe de identificare pe cablul de telecomunicaţii ce il deţin;
- se asigură siguranţa circulaţiei şi a cetăţenilor;
Faţă de cele expuse vă rugam domnilor consilieri să adoptaţi proiectul de hotărâre
în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ING. ROMEO STAVARACHE
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ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECŢIA DE DRUMURI PUBLICE
SERVICIUL REŢELE ŞI ILUMINAT PUBLIC
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
privind completarea HCL nr.367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru
stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de
iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce
aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacău

Prin proiectul de hotărâre se propune completarea HCL nr.367/2006 prin care s-a
aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de
telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice,
respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacău
deoarece:
- datorită supraîncărcării stâlpilor de iluminat public şi a eforturilor de întindere la
care sunt supuşi, aceştia se pot fisura, înclina sau chiar rupe şi astfel se pune în
pericol siguranţa circulaţiei autovehiculelor şi a cetăţenilor;
- amplasarea necorespunzătoare a cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) poate
crea situaţii periculoase ce pot avaria autovehiculele aflate în trafic sau parcate ;
- este afectată estetica drumului public şi a reţelelor aeriene montate pe stâlpii de
iluminat public;
- prin montarea plăcuţelor de identificare se asigură o buna evidenţă a situaţiei din
teren şi se asigură un control a cablurilor de telecomunicaţii montate pe
infrastructura sistemului de iluminat public.
VICEPRIMAR
ING. DRAGOŞ LUCHIAN

DIRECTOR EXECUTIV
FLORIN MATEUŢĂ

SEF SERVICIU
ING. TOADER OŢETEA
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE
SERVICIUL RETELE SI ILUMINAT PUBLIC
NR.7126/01.07.2009

SE APROBA
PRIMAR
ING. ROMEO STAVARACHE

REFERAT
Datorită pericolului de încovoiere sau fisurare a stâlpilor de iluminat public care
este determinat de greutatea cablurilor de telecomunicatii (fibre optice) şi a eforturilor
de întindere la care sunt supuşi stâlpii de iluminat, pentru evitarea fisurării şi ruperii
stâlpilor, Consiliul Local Bacau a emis hotararea numarul 367/28.12.2006 prin care s-a
aprobat “Regulamentul pentru stabilirea conditiilor de montare a cablurilor de
telecomunicatii (fibre optice sau electrice) pe stalpii de iluminat public amplasati in
zona drumului public respectiv pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau.”
In conformitate cu OG 43/1997( republicata si actualizata) privind regimul juridic al
drumurilor art. 49 litera (1) ”proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor
asemenea, realizate in zona drumului, fara respectarea conditiilor din prezenta
sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este oligat a le
desfiinta sau a le muta , pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator”.
Administratorul drumurilor de pe raza municipiului Bacau este Primaria
municipiului Bacau, reprezentand autoritatea executiva a administratiei publice locale,
iar aprobarea pentru lucrarile de montarea a cablurilor de telecomunicatii este
materializata prin autorizatia de amplasament (pe care deja o eliberam in prezent) cu
respectarea regulamentului amintit mai sus si in care se stabilesc conditiile de montare
ale cablurilor
de telecomunicatii sau fibre optice pe stalpii electrici din municipiul Bacau.
Pentru montarea retelelor de cabluri de telecomunicatii (fibre optice) este obligatoriu
ca solicitantii sa obtina autorizatie de executie (amplasament) pentru lucrari la retelele
de telecomunicatii (fibre optice) pe domeniul public si privat al municipiului Bacau,
deoarece art.46 din OG 43/1997 (republicata si actualizata) privind regimul juridic al
drumurilor prevede “Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor
publicitare, a oricarei constructii sau instalatii, in orice scop , care sa nu pericliteze
siguranta circulatiei, se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind amplasarea si
autorizarea constructiilor si numai cu acordul prealabil al administratorului drumului”
Intrucat amplasarea necorespunzatoare a cablurilor de telecomunicatii (fibrelor
optice) poate creea situatii periculoase (pagube materiale si umane), propunem
completarea Hotararii Consiliului Local Bacau nr. 367/28.12.2005 privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea conditiilor de montarec a cablurilor de
telecomunicatii pe stlpii de iluminat public amplasati in zona drumurilor publice ,
rspectiv pe terenurile ce partin domeniului public si privat al municipiului Bacau , care
sa nu pericliteze siguranta populatiei sau dupa caz a constructiilor invecinate astfel :
I. Se completeaza Cap.I Dispozitii generale din Regulamentul privind stabilirea
conditiilor de montare a cablurilor dec telecomunicatii (fibre optice) pe stalpii de
iluminat public amplasati in zona drumurilor publice respectiv pe terenurile ce apartin
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domeniului public si privat al municipiului Bacau, care sa nu pericliteze siguranta
populatiei sau dupa caz a constructiilor invecinate cu urmatoarele puncte :
4. Societăţile comerciale ce doresc a monta sau a extinde reteaua existentă de
cabluri de telecomunicaţii (fibră optică) pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona
drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al
municipiului Bacău vor solicita de la Primaria municipiului Bacău autorizaţiei de
executie (amplasament) pentru lucrari aeriene pe domeniul public si privat al
municipiului Bacau la reţelele tehnico-edilitare conform modelului din Anexa ce face
parte integranta din prezenta hotarare;
5. Amplasarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) se autorizează cu
caracter provizoriu. La prima somaţie primită din partea Primariei deţinatorii de cabluri
de telecomunicaţii (fibră optică) vor demonta reţeaua pe cheltuială proprie. Primaria
municipiului Bacău nu răspunde pentru întreruperea semnalului către cetăţeni cauzat de
demontarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice).
6. Orice incident provocat de căderea stâlpilor cauzat de amplasarea
necorespunzatoare a cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice) rămâne în sarcina
deţinătorului de cablu de telecomunicaţii.
II. Se completeaza Regulamentul privind stabilirea conditiilor de montare a
cablurilor dec telecomunicatii (fibre optice) pe stalpii de iluminat public amplasati in
zona drumurilor publice respectiv pe terenurile ce apartin domeniului public si privat
al municipiului Bacau, care sa nu pericliteze siguranta populatiei sau dupa caz a
constructiilor invecinate cu Cap. III Sanctiuni ce cuprinde urmatoarele puncte:
(1) Amplasarea cablurilor de telecomunicatii se va face numai cu acordul de
principiu al administratorului drumului, respectiv primarul municipiului şi pe baza
autorizaţiei de executie (amplasament) pentru lucrări aeriene pe domeniul public si
privat al municipiului Bacău la retelele tehnico-edilitare.
(2) Pentru nerespectarea condiţiilor din autorizaţia de execuţie (amplasament)
pentru lucrări aeriene pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la reţelele
tehnico-edilitare, proprietarul lucrărilor va fi somat să-şi desfiinţeze sau să-si mute
lucrarile in termenul stabilit prin somatie;
(3) Incalcarea dispozitiilor de la alin.(1) si alin (2) se sanctioneaza conform art.
46 si respectiv art. 49 alin. (1) din O.G. nr.43/1997 (republicata si actualizata) privind
regimul drumurilor;
(4) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea
dispoziţiilor de la alin. 1 si alin. 2 din prezenta hotărâre se face de către administratorul
drumului prin personal împuternicit prin dispoziţie, în conformitate cu art. 61 lit.b din
O.G. nr.43/1997 (republicată şi actualizată) privind regimul drumurilor
(5)– (a) Formularele de procese verbale pentru constatarea şi aplicarea
contravenţiilor sunt cele aprobate prin HCL 223/2001, anexele nr.1 si nr. 2.
(b) Procedura de aplicare a sancţiunilor contraventionale este cea prevazută
de Ordonanţa Guvernului nr.43/2007 privind regimul drumurilor, republicată şi
actualizată completată cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificari prin Legea nr.180/2002.
DIRECTOR EXECUTIV
ING. FLORIN MATEUTA

SEF SERVICIU
ING. TOADER OTETEA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
Anexa
DIRECŢIA DRUMURI PUBLICE
la hotărârea nr.________din______
SERVICIUL REŢELE SI ILUMINAT PUBLIC
Primar
ing. Romeo Stavarache

AUTORIZAŢIE DE EXECUŢIE (AMPLASAMENT)
pentru lucrări aeriene pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău la
reţelele tehnico-edilitare

Nr_______________din___________/_______________

EXECUTANT: S.C.____________________________cu sediul în _____________str.________________
nr_____bl_____sc_____ap____judeţul_______________tel_________________nr. de înmatriculare R.C.
____________CUI________________ _cont nr______________________________________ deschis la
____________________________reprezentatl de dl____________________________________________
BENEFICIARUL LUCRĂRII _________________________________________cu domiciliul/sediu în
_____________str_______________________________nr_____bl_____sc_____ap_____judeţ__________
reprezentat de dl._____________________________________identificat cu BI/CI seria_________
nr.____________________
tel.______________________________cu
domiciliul
in_____________
str._______________________ nr.______ ap_____
IDENTIFICARE LUCRARE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
VALABILITATE AUTORIZARE :

Data începerii lucrărilor_____________________________
Data finalizării lucrărilor____________________________

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită prin HCL al CLB Bacau privind impozitele şi
taxele locale, în sumă de ________________lei a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa
nr___________________/2009
In conformitate cu OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările
ulterioare prezenta autorizaţie se eliberează cu respectarea condiţiilor prevăzute pe verso şi a celor de mai jos :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PRIMAR

SERVICIUL RETELE SI ILUMINAT PUBLIC
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CONDIŢII DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR IMPUSE PRIN
AUTORIZAŢIA NR __________________________
1. Traseul lucrărilor va fi cel avizat de Direcţia de Drumuri Publice din cadrul Primăriei
Municipiului Bacău, pe planul de situaţie din documentaţia tehnică.
2. Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de execuţie prevazute în Regulamentul privind
montarea cablurilor de telecomunicaţii (fibre optice ) aprobat prin HCL 367/2006 cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Nu se admit legaturi sau racorduri improvizate ale reţelei de telecomunicaţii precum
şi utilizarea altor trasee în afara celor aprobate prin autorizaţie.
4. Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la ceilalţi deţinători de reţele
existente in zona lucrărilor pe tot parcursul şi durata acestora.
5. Lucrările ce fac obiectul prezentei autorizaţii au caracter provizoriu (temporar)
beneficiarul (executantul) având obligaţia ca în termen de 24 de ore de la primirea
somaţiei de la Primăria Bacău să demareze demontarea sau mutarea reţelei existente pe
un alt amplasament aprobat, pe cheltuiala proprie. Perioada de demontare va fi stabilită
de către Primăria Municipiului Bacău în funcţie de lungimea traseului.
6.Dupa finalizarea lucrărilor executantul (beneficiarul) are obligaţia încheierii
procesului verbal de recepţie cu Primaria Bacău şi a contractului de închiriere cu
proprietarii stâlpilor.
7. Nerespectare condiţiilor din prezenta autorizaţie de către executant sau beneficiar
conduce la aplicarea sancţiunilor legale urmate de demontarea reţelei efectuată pe
cheltuiala excutantului (beneficiarului).
8. Nu se admit aşa zisele „rezerve tehnologice de cablu” lăsate sub forma de colaci de
cablu sau agăţate la întamplare pe stâlpi.
9. Înălţimea de pozare va fi imediat sub reţeaua electrică păstrându-se o distanţa faţă de
aceasta conform normativelor în vigoare, iar în cazul în care există montate şi alte
cabluri de telecomunicaţii ale altor deţinatori înălţimea de pozare va fi la 10 cm de
ultimul cablu de telecomunicaţii montat.Se va avea în vedere respectarea greutăţii
fibrei, a paralelismului precum şi montarea etichetelor de identificare.
10. Executantul (beneficiarul) este răspunzător de respectarea termenelor şi condiţiilor
prezentei autorizaţii precum şi a prevederilor O.G.43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor cu modificările şi completarile ulterioare precum şi normele specifice
privind executarea reţelelor de telecomunicaţii.
BENEFICIAR,

EXECUTANT
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