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C O N S I L I U L  L O C A L  

 

HO TÃ R Â R E A  
 

Nr. 121 din 16 decembrie 2004 
 

privind aprobarea condi�iilor de execu�ie a re�elelor de comunica�ii 
prin cablu de c�tre operatorii de comunica�ii 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
          Examinând expunerea de motive nr. 72728 din 13.12.2004 întocmit� �i 
înaintat� de Direc�ia Tehnic�; 
          V�zând avizul favorabil nr. 47 din 15.12.2004 al comisiei pentru 
urbanism �i lucr�ri publice, precum �i avizul pentru legalitate nr. 72920 din 
14.12.2004 dat de secretarul municipiului Roman; 
          Având în vedere prevederilor Ordonan�ei Guvernului României nr. 
34/2002, privind accesul la re�ele publice de comunica�ii electronice �i la 
infrastructura asociat�, precum �i interconectarea acestora, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, ale Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de reglementare a comunica�iilor, ale Legii 50/1991 
privind autorizarea execut�rii construc�iilor �i unele m�suri pentru realizarea 
locuin�elor, republicat� , cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
ale art. 38 alin 2 lit f �i l din Legea 215 /2001 privind administra�ia public� 
local�  
 În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 

HOT�R��TE  
 
ART.1. Se aprob� condi�iile în care se vor executa lucr�rile specifice de 

c�tre operatorii de comunica�ii prin cablu la nivelul municipiului Roman, astfel: 
a) pentru extinderea, modernizarea �i instalarea noilor re�ele de 

distribu�ie se permite utilizarea teraselor locuin�elor colective 
ca suport al cablurilor �i echipamentelor de distribu�ie, pe o 
perioad� de maxim 3 ani, numai cu acordul proprietarilor de 
imobile; 

b) în termen de 3 ani Prim�ria Municipiului Roman se va ocupa 
de proiectarea �i executarea lucr�rilor de canaliza�ie subteran� 
în parteneriat cu operatorii de comunica�ii prin cablu; 
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ART.2.  Operatorii de comunica�ii prin cablu existen�i în municipiul 

Roman au termen de conformare 3 ani de la data aprob�rii prezentei hot�râri, 
pentru reamplasarea re�elelor de comunica�ii prin cablu în canaliza�ie subteran�. 

ART.3. Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contraven�ie �i se 
sanc�ioneaz� în condi�iile legii 50/1991R cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 

ART.4.   Primarul municipiului roman prin serviciile de specialitate va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 

 

ART.5.  Prezenta hot�râre se comunic� prefectului jude�ului Neam� în 
vederea exercit�rii controlului cu privire la legalitate �i se aduce la cuno�tin�� 
public� prin grija secretarului Municipiului Roman. 
 
 
 
       Pre�edinte de �edin��,    Contrasemneaz�, 

       Consilier,            Secretar, 
Dr. Dan Gabriel ARV�TESCU                    Jr. Gheorghe CARNARIU 


