ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN
HO TĂRÂREA NR. 7 /2020
privind reglementarea modului de furnizare a energiei electrice/servicii de telecomunicații,
electronice etc, precum și accesul pe domeniul public al comunei Ozun, în satul Bicfalău, în
vederea mutării reţelelor publice de cabluri aeriene de orice fel (electrice, telecomunicații,
electronice etc) în canalizații subterane
Consiliul local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie 2020,
Având în vedere:
• Referatul de aprobare prezentată de Primarul comunei;
• Raportul de specialitate al Compartimentului gospodărie comunală;
• Avizul Comisiei de specialitate nr.2;
• Prevederile HCL nr.13/2010, privind aprobarea schimbării rețelei electrice aeriene în
rețea de cabluri subterane în localitatea Bicfalău;
• Prevederile HCL nr.36/2012, privind declararea satului Bicfalău ca „sat turistic”;
• Prevederile HCL nr.57/2018, privind actualizarea Planului Urbanistic General și a
Regulamentului local de urbanism al comunei Ozun;
• Dispozițiile Regulamentului local de urbanism al comunei Ozun;
• Prevederile art.18, art. 28 alin. (3), (5), (6) și (8) din HG 525/1996 (republicata și
actualizată) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
• Prevederile art.3 alin.(3) si (5), art. (4) din Legea nr.154/2012, privind regimul
infrastructurii rețelelor de comunicații electronice;
Ținând cont:
• de numărul mare a monumentelor istorice existente în satul Bicfalău (aproape 40 de
conace), construite între sec. XVIII și XIX, clasificate în Grupa A - monumente
istorice de valoare națională sau universal și Grupa B - monumente istorice
reprezentative pentru patrimoniul cultural local;
• de existența bisericii fortificate, clasificate ca monument istoric Grupa A (Cod LMI:
CV-II-a-A-13148);
• de suprafața mare (aproape tot satul) a zonei de protejare a monumentelor istorice
existente – PUG, Trup 6 din sat Bicfalău;
• satul Bicfalău în cursul anului 2018 a fost inclusă în lista cu Patrimoniul cultural al
Transilvaniei și urmează să fie acceptată și pe lista de așteptare a „Patrimoniului
Mondial UNESCO”
Prevederile art.3 alin.(3) si (5) , art. (4) din Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii
retelelor de comunicatii electronice;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “c” coroborat cu alin. (6), lit. “a”, respectiv art. 139 şi art. 196,
alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ,
H O TĂ R Ă Ş T E
Art.1. În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.57/2018, privind actualizarea Planului
Urbanistic General și a Regulamentului local de urbanism al comunei Ozun, toti deținătorii

cablurilor de orice fel (electrice, telecomunicații, electronice etc) în satul Bicfalău, au obligația ca,
toate rețelele de cabluri noi sau existente în sistem aerian pe stâlpi sau pe imobile, să le introducă în
canalizații subterane.
Art. 2. Se aprobă accesul gratuit pe proprietatea publică a satului Bicfalău din Comuna Ozun,
în vederea mutării rețelelor publice aeriene existente (cabluri de orice fel) în canalizații subterane cu
elementele de infrastructură necesare funcționării acestora.
Art.3. În urma mutării cablurilor aeriene de orice fel în canalizații subterane, accesul gratuit pe
proprietatea publică a satului Bicfalău din Comuna Ozun se referă și la activități ulterioare, cum ar fi
noi instalări, întreținere, înlocuire și modernizare.
Art.4. (1) Lucrările de mutare a cablurilor aeriene în canalizații subterane trebuie executate în
afara carosabilului cu covor asfaltic, de regulă în acostamentul drumului, ori în șanțul pentru scurgerea
apelor pluviale, ori în spații verzi, iar în lipsa acestora canalul subteran se poate crea și în marginea
covorului asfaltic cu condiția readucerii carosabilului asfaltic afectat în starea inițială.
(2) Perioada de monitorizare a comportamentului covorului asfaltic ori a șanțului betonat
pentru scurgerea apelor pluviale refăcut, va fi de 18 luni de la recepția lucrării, timp în care orice
probleme apărute legat de calitatea covorului asfaltic/șanțului betonat refăcut, trebuie remediate pe
cheltuiala investitorului lucrării.
Art.5. Stâlpurile ornamentale respectiv corpurile de iluminat public vor fi asigurate și montate
din grija și pe cheltuiala Comunei Ozun.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului gospodărie comunală, Biroul
financiar contabil, precum și altor instituții interesate, în vederea ducerii ei la îndeplinire.
Ozun, la 23 ianuarie 2020

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,
Bordas Csaba Lajos

Contrasemnează:
pentru secretarul comunei
Solymosi Melinda

Difuzare:
−
1 ex. Biroul financiar contabil;
−
1 ex. Electrica Distribuţie Transilvania Sud Covasna
−
1 ex. Telekom Romanian Mobile Communications S.A
−
1 ex. SC RCS & RDS SA
−
1 ex. Instituția Prefectului jud. Covasna

