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Nr.5.593 din 19.06.2018                                                                           
Dosar  A 1                       

     

     RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind amplasarea  rețelei de telecomunicații pe stâlpii 
aflați în proprietatea  Electrica SA 

 

 

 Având în vedere adresa primită de la RDS&RCS cu nr.586 din 12.06.2018 

prin care solicită eliberarea avizului Consiliului Local Ibănești, necesar pentru 

îndeplinirea obiectivului ,,Amplasare rețea de telecomunicați pe stâlpii aflați în 

proprietatea Electrica SA, în comuna Ibănești și în satele: Ibănești-Pădure,Tireu, 

Tisieu, Brădețelu, Dulcea, Pîrîu-Mare, Blidireasa, Zimți" aviz solicitat în Certificatul 

de Urbanism nr.2 din 31.01.2017. 

 Văzând faptul că RCS&RDS are în vedere extinderea rețelei urbane de 

telecomunicații pe străzile aparținătoare localităților din comuna Ibănești prin 

realizarea unei infrastructuri de transport pe cablu optic aeriantip ADSS 24 fibre 

montat pe stâlpii LEA a S.C Electrica S.A (cu contract d chirie). Lungimea totală a 

traseului de FO proiectat pentru montarea pe stâlpii LEA j.t. și de 20 KV ai SC 

Electrica SA existenți în intravilanul comunei Ibănești este de aproximativ 57,3 km, 

numărul de stâlpi aproximativ 1600 de stâlpi. Numărul exact de stâlpi va fi 

determinat odată cu realizarea proiectului tehnic elaborat de către firma autorizată 

ANRE. 

Distanța minimă între conductorul cel mai de jos al LEA joasa tensiuni și 

cablul cu FO, determinată în condiții de calcul, este de 1,25 m. 
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Pe perioada lucrărilor se va ocupa  temporar o suprafață totală de 57300 

mp. de teren din domeniul public, aparținând Primăriei Comunei Ibănești, pe 

străzile care aparțin localităților Ibănești, Ibănești-Pădure, Tisieu,Tireu, Dulcea, 

Pîrîu-Mare, Blidireasa, Brădețelu, Zimți pe traseul LEA 20KV și LEA j.t. existent 

astfel față de cele mai sus propun spre dezbatere proiect de hotărâre privind 

amplasarea  rețelei de telecomunicații pe stâlpii aflați în proprietatea  Electrica SA. 

  

 

 

Inspector asistent, 

Man Ancuța-Nicoleta 

 

 

 

 


