PUBLICATIE nr.l377
cuprinzAnd conditiile de acces pe proprietatea publici sau privatl a comunei Noglac in zona comuna
Noglac-Ciptilan-Valea Ciuciului urmare a solicitirii formulate de SC TV ADLER TRADING SRL

Urmare a solicitirii nr.l39l10.03.2014 in baza Legii nr.l54/2012, privind regimul infrastructurii
re{elelor de comunica{ii electronice, Primiria comunei Noqlac publicd urm[toarele condilii de amenajare qi
acces in zona proprietate publicd a comunei Noglac gi documentele ce urmeazd, sd. fre prezentate de solicitant:
l. Entitatea care exerciti dreptul acces pentru proprietatea publica sau privata a comunei pentru amplasarea de
catre furnizori a retelelor de comunicatii electronice
D Consiliul Local al comunei Noglac - administrator al proprietatii publice si/sau private a comunei Noglac cu
sediul pe str. Principali, nr 78, primeste la fax 0258889101, email: primarianoslac@yahoo.com sau
contact@primarilanoslac.ro ;
2. Imobilele pe care se pot instala stdlpii qi re,telele de comunicafi electronice este format din terenul aferent
trotuarelor, strizilor, in imobilele institutiilor publice sau in imobile proprietate privatd a comunei Noqlac
3. Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea public[ sau privati a comunei Noqlac
sunt de 3 lei (RON)/ml/an, conform HCLnr.13/28.02.2014.
4.Limitdri tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezult[ din caracteristicile de uz sau interes
public al imobilului:
- materialele rezultate ca unnare a execu{iei lucririlor, nu se vor depozita pe partea carosabili, sau in qanfuri qi
rigole;
- lungimea re,telei de telecomunicalii amplasatii in zona drumurilor gi strazilor comunale va fi lungimea care va
face obiectul incheierii contractului de utilizare a zonei drumurilor comunale din comuna Noqlac.
5. Procedura detaliati ce trebuie indepliniti de solicitantii dreptului de acces, pe proprietatea public[ sau privatd
a comunei Noqlac inclusiv orice conditii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta:
a) si prezinte documente de identificare, societate (agent economic), copie CUI si certificat de inregistrare gi
certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului, in copii certificate pentru conformitate cu originalul;
b) s[ prezinte actul de identitate al administratorului sau imputemicitului legal (copie certificati);
c) s[ prezinte imputernicire c[ reprezint[ societatea (in original).
d) copie a certificatului de urbanism
e) memoriu tehnic de prezentare a lucrlrii solicitate pentru avizare, din care sd rezulte:
- poziliile kilometrice pe drumurile comunale ale inceputului qi sffirqitului traseului cablului
- descrierea sumard a modului de execulie a qanfului in care se amplaseazd cablul, de depozitare a p[mdntului
rezultat din sdpltur[ pe timpul execu.tiei, a utilajelor, a materialelor qi a uneltelor, asigurarea circulafiei
pietonilor pe timpul lucrlrilor in localitate etc.
- modul de refacere a zonelor afectate
- modul de semnalizare a lucrlrilor conform STAS
- durata de execu{ie a lucrdrilor
f) Plan de incadrare in zond
g) Plan de situa(ie la sc. 1:500 sau l:1000
h) Sectiuni transversale pentru zonele caracteristice

i)

Documentalia

in format electronic (CD) care va

cuprinde figierul

in

format AUTOCAD 2006

amplasamentului pentru identificarea punctelor de contur in coordinate STEREO 70.
j) Documentafia in format h6rtie in 2 exemplare.
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Afiqat azi 26 .032014la sediul Primdriei comunei Noglac qi postat pe site-ul www.primarianoslac.ro
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