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 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 
28.04.2011, 
 Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei ca si Raportul de 
specialitate intocmit de compartimentul de resort, 
 Vazand Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 In baza legii 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu legea 350/2001, privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Cu respectarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, privind cadrul 
general de reglementare a comunicatiilor, cu modificările şi completările ulterioare, OG 
34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, 
precum si interconectarea acestora, 
 In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica 
locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 (1) Pe teritoriul comunei Stefanestii de Jos, pentru reteaua stradala, se interzice 
pozitionarea de retele supraterane de electricitate, apa, gaz, telefonie, transmisii de date si 
imagini, automate pentru semnalizarea rutiera, telecablu si respectiv pozitionarea de structuri 
de sustinere si ancorare pe constructii sau stalpi. 
           (2) Pentru retelele existente in suprateran la data adoptarii prezentei hotarari, 
operatorii de retele utilitare care furnizeaza servicii din domeniul electricitate, apa, gaz, 
telefonie, transmisii de date si imagini, automate pentru semnalizarea rutiera, telecablu, vor 
proceda la amplasarea retelelor desfasurate existente in momentul de fata, in subteran, in 
termen de 5 ani. 
           (3) Dupa expirarea termenului prevazut la art. 2 retelele de telecomunicatii prin 
cablu nereamplasate in canalizatii subterane vor fi desfiintate de catre detinatorii acestora sau 
de catre serviciile de specialitate ale autoritatii publice in maxim 6 luni, pe cheltuiala 
posesorului retelei. 
           (4) Pentru noile investitii ale operatorilor in domeniile mentionate la alin.1, ce se 
vor derula de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va proceda la amplasarea 
retelelor in subteran.  
           (5) Pentru investitiile aflate in stadiu de avizare la data intrarii in vigoare a 
prezentei hotarari, pentru care nu s-a eliberat inca autorizatia de construire, executantul va 
modifica proiectul lucrarii in mod corespunzator si va solicita avizul de conformitate a 
investitiei propuse cu prezenta hotarare.   
 Art. 2 Pentru amplasarea acestor retele pe imobilele-constructii in vederea realizarii 
racordarii la utilizatori, canalizatiile vor fi astfel realizate incat sa nu afecteze aspectul 
arhitectural al cladirilor, iar pentru obtinerea autorizatiei de construire se vor prezenta toate 
documentele si avizele prevazute de legislatia specifica in vigoare. 



 Art. 3 Pentru echipamentele care, prin legi si norme tehnice, nu pot fi amplasate in 
subteran (ex: statii reglare gaze), vor fi intocmite studii de urbanism ce vor fi avizate de 
inspectorul de specialitate din cadrul primariei Stefanestii de Jos. 
 Art. 4 Extinderea si modernizarea retelelor de comunicatii prin cablu existente se 
asimileaza realizarii de retele noi si vor putea fi realizate numai cu respectarea prevederilor 
art. 1, in baza autorizatiei de construire, obtinuta in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 
 Art. 5 Compartimentul de specialitate din cadrul primariei Stefanestii de Jos va 
elabora si supune spre aprobare consiliului local Normele de aplicare a prezentei hotarari.
 Art. 6 Prezenta hotarare va fi comunicata in conditiile legii. 
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Consilieri prezenti: 12 
Adoptata cu _12_ voturi din 13 consilieri in functie. 
 


