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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 
Direcția relații interne și internaționale 

 

 
 
Nr. 32724 /17.04.2018 
 
 

  

Proces Verbal  

Al dezbaterii publice din data de 17.04.2018 privind Proiectele de Hotărâre inițiate 

de către Primarul Municipiului Focșani privind: 

 

- Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/privat al 

Municipiului Focșani a rețelelor tehnico – edilitare și a echipamentelor 

tehnice aferente  

- Proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea 

publică și privată a Municipiului Focșani  

   

În luna martie 2018, au fost inițiate proiectele de hotărâre afișate pe site-ul 

instituției noastre în data de 16.03.2018, respectând prevederile art.7 din Legea 

nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, 

respectiv : 

          - Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/ privat al 

MunicipiuluiFocșani a rețelelor tehnico – edilitare și a echipamentelor tehnice 

aferente ; 

- Proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și 

privată a municipiului Focșani. 

 

La dezbaterea publică participă:  

 

SC UPC ROMÂNIA SRL – Dl Paul Dudău  

0740106391 email: paul.dudau@upc.ro 

SC TELECABLU SRL FOCȘANI – Dna Guzu Culița  

0762243637 email: telecablu@yahoo.com 

SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA BUCUREȘTI – Dl Lungu Sorin 

0761111166 email: sorin.lungu@akta.ro  

SC RCS&RDS BUCUREȘTI – Dl Ioniță Valentin Ionuț  

0770037001 email: valentin.ionita@rcs-rds.ro  

SC ENET SA FOCȘANI – Dl Paraipan 0749237995 

SC CUP SA FOCȘANI – Dl Iorgulescu Dan  

0722 620 414  daniorgulescu@hotmail.com 
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SC ELECTRICA DISTRIBUȚIE – MUNTENIA NORD SA – Dl Voinescu Ioan 

Constantin  

0721275407 email: cristian.voinescu@distributie-energie.ro  

SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA BUCUREȘTI – Dl Blidaru 

Paul 0723 582 851 paul.blidaru@telekom.ro  

STS – Dl Bădărău Ioan 0723 720 779 djtsvn@stsnet.ro 

 

Reprezentanți din partea Primăriei Municipiului Focșani: 

Primarul Municipiului Focșani – Dl Cristi Valentin Misăilă  

Secretarul Municipiului Focșani – Dl Eduard Marian Corhană  

Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate – Dna Oana Andreea 

Amăriuței și  Dna Liliana Felicia Vasilescu  

Serviciul juridic, contencios – Dna Marta Carmen Ghiuță 

Direcția de Investiții – Dl Bogdan Bratu , Dna Costin Cristina  

Direcția Arhitectului Șef – Dna Cherciu Andreea  

Administrație publică locală – Dna Constantinescu Rodica  

Aparatul permanent de Lucru al Consiliului Local – Dna Pascaru Carmen  

Compartiment IT – Dl Mihu Marian  

 

Dl Primar: Astăzi suntem prezenți pentru a discuta proiectul de hotărâre privind 

amplasarea pe domeniul public/ privat al MunicipiuluiFocșani a rețelelor tehnico – 

edilitare și a echipamentelor tehnice aferente și  

Proiectul de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și 

privată a municipiului Focșani. 
 

 În urma întâlnirii din 07 martie 2018 s-au stabilit câteva elemente foarte 

importante. Ne dorim să coborâm în subteran toate rețele de cablu din oraș deoarece 

stâlpii sunt supraîncărcați de cabluri. În anul 2013 Hotărârea Consiliului Local cu 

privire la aceste aspecte a fost atacată în instanță de către Telekom motivat de faptul că 

nu au fost negociate condițiile de acces. Legea 159/2016 precizează tariful maximal 

perceput operatorilor pentru utilizarea domeniului public pentru îngroparea acestor 

rețele în subteran care va fi aprobat prin Decizia președintelui ANCOM iar până la 

emiterea acestuia pot fi practicate tarife stabilite de comun acord.  

 În cadrul ședinței din 7 Martie 2018: 

-  s-a negociat durata contractului de exercitare a dreptului de acces pe 

proprietatea publică și privată a Municipiului Focșani, fiind de 20 ani. 

- S-a negociat prețul pentru exercitarea dreptului de acces asupra terenului ocupat 

prin instalarea, existența și funcționarea elementelor de comunicații electronice 

care fac obiectul lucrărilor de rețele de comunicații electronice, care este de: 

 a) 0,80 lei/ml./an pentru furnizorii autorizați care realizează aceste rețele; 

 b) 1,20 lei/ml/an pentru furnizorii de rețele autorizați care folosesc tuburile 

proprietatea Municipiului Focșani (pentru cele existente);  
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 c) 1,00 lei/mp/an prețul pe cameretă construită/ închiriată; 

 d) 0,20 lei/ml./an pentru furnizorii autorizați care realizează aceste rețele și 0,50 

lei/mp/an prețul pe cameretă construită/închiriată pentru terenul situat în 

extravilanul Municipiului Focșani; 

 - tarifele reglementate la lit a), b) și c) se aplică pentru terenurile situate în intravilanul 

Municipiului Focșani; 

 - pentru lucrările efectuate în termenul de 24 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, tariful perceput la alin.(1) lit.a, b, c, d, va fi de 0,1 lei/ml/an., în 

primii 5 (cinci) ani de contract; 

 

In urma negocierilor s-a propus a se percepe un tarif de 0,1 lei/ml pentru primii 5 ani 

pentru lucrările efectuate în termenul de 24 luni de la data intrării în vigoare. Au fost 

stabilite termene pentru a se introduce în subteran aceste rețele. Reabilitarea străzilor 

din Municipiul Focșani trebuie să se facă concomitent cu introducerea în subteran a 

acestor cabluri prin acest mod operatorii de rețele sunt scutiți de costurile de spargere.  

Dl Primar: Solicită celor prezenți astăzi alte observații pe marginea acestor două 

proiecte de hotărâri. Aceste proiecte vor fi introduse în cadrul ședinței de comisii din 

data de 18.04.2018 și în cadrul ședinței ordinare din Consiliul Local pentru data de 

19.04.2018.  

Dl Primar: Sunt discuții? Observații?  

Digital Cable Systems – dl Lungu Sorin: Nu are observații dar dorește să știe când va 

începe reabilitarea străzilor?  

Dl Primar: Deja este dat ordinul de începere a lucrărilor pentru un calup de străzi: Popa 

Șapcă, Ghinea Dorinel, Gh. Magheru, Fdt. Dornișoarei, Dornișoarei, Str. Teiului   

Telekom – Dl Blidaru Paul: sunt probleme la imobilele din zona de case. 

Dl Primar: Precizează faptul că Primăria se angajează să  transmită lista străzilor care 

vor intra în faza de proiectare și execuție.  

Dna Costin: Vom transmite lista tuturor operatorilor de rețele cu străzile care urmează 

să intre în reabilitare și unde vor începe lucrările. 

Dna Cherciu: Informează că doar Telecablu au depus Certificat de Urbanism în acest 

sens. 

Dl Primar: Termenul de introducere în subteran a cablurilor este de 36 luni. În 3 ani 

aceste rețele trebuie să fie introduse în subteran.  

Telekom – Dl Blidaru Paul: Propunem un alt sistem: să fie cablurile introduse în 

sistem canalizat și fac un apel la toți operatorii să se unească și să introducă în subteran 

cablurile.  

Dl Primar: Nu am obiecții cu privire la faptul că se pot uni toți operatorii și își pot 

organiza modul de lucru. Precizăm faptul că vom avea rețelele noastre în sensurile 

giratorii cât și în locurile unde există semaforizare. Sunt de acord să vă uniți într-o 

singură echipă și să introduceți toți rețelele.  

Telekom – Dl Blidaru Paul: Având în vedere că în proporție de 70-80% rețeaua este 

deja introdusă de către Telekom eu propun varianta să închiriem celorlalți operatori 

rețeaua.  
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Dl Primar: Cred că este o variantă benefică pentru toată lumea dar vreau din partea 

dumneavoastră să formulați amendamente și să precizați concret propunerile Telekom 

în acest sens. Țin să precizez faptul că, cartierul Sud are canalizație în subteran și nu o 

folosește nimeni.  

Dl Nicolae Aurel  - Asociația de Proprietari nr. 68( Cartier Sud) precizează faptul că 

sunt cabluri căzute peste tot și dezafectate, solicită să se introducă cablurile în subteran.   

Dl Primar: Primăria Focșani nu are competența legală să tragă firele în bloc deoarece 

este proprietatea locatarilor. Roagă operatorii să ia măsuri să se reducă cablurile din 

oraș.  

Electrica Distribuție - Dl Voinescu Ioan Cosntantin: Cablurile sunt montate începând 

de la parter și pînă la ultimul etaj. Electrica asigura puterea de KW solicitată de către 

abonați, blocurile fac parte din propietatea privată și Electrica nu are acces.  

RCS &RDS – Dl Ioniță Valentin: Rugăminte: dacă am putea extinde perioada de 

gratie de la 24 luni la 36 luni– pentru costul de 0,1 lei/mp/an. Amendament privind 

proiectul de hotărâre -  art. 2 alineatul 1.   

Dl Primar: Asta ne dorim de la dumneavoastră să găsim soluții. Proiectele sunt 

permisibile și puteți colabora cu noi chiar și pe bază de protocol.  

Dl Primar: Precizează faptul că nu are nimic împotrivă dacă vine un singur operator 

care să realizeze pentru toți rețeaua de canalizație. În acest mod nu vor mai fi rețele 

aeriene inestetice și există posibilitatea ca Primăria Municipiului Focșani să închirieze 

rețeaua – menționăm faptul că Primăria nu a prevăzut cheltuieli cu canalizația pentru ca 

noi să executăm o rețea pe care să o închiriem. Dacă veți merge cu un singur operator 

veți avea și dumneavoastră de câștigat. De acum în momentul când vom elabora un 

caiet de sarcini vom preciza și costurile de coborâre a rețelelor în canalizația subterană.  

Telekom – Dl Blidaru Paul: Primăria ar putea câștiga dacă ar realiza singuri aceste 

tronsoane. Să ne puneți la dispoziție tronsoanele. În maxim 6 luni de zile să le dați pe 

cheltuiala noastră sau a dumneavoastră.  

Dl Primar: Cred că dumneavoastră propuneți să vă punem la dispoziție o canalizație 

prin care sa introduceți direct cablurile în subteran.  

Dl Primar: Vom menționa de acum în caietul de sarcini și aceste obligații care oferă 

condiții operatorilor să coboare cablurile în subteran.  

Adrian Moraru RCS&RDS: Noi am încercat să avem o abordare cu toți operatorii de 

exemplu în zona sud. După ce am terminat nici un operator nu s-a arătat dispus să o 

folosească.  

Telecablu – Guzu Culița:Spune că RCS&RDS s-au opus să colaboreze cu Telecablu – 

acest lucru s-a întâmplat în cartierul Sud din oraș.  

Dl Primar: Care ar fi costurile acestor canalizații la 100 metri?  

Dl Primar: Se poate face o astfel de investiție? Care ar fi costurile?  

Dna Costin: Primăria le poate pune la dispoziție un proiectant de specialitate dar 

operatorii să se gândească ce nevoi au, să nu ajungem în situația de a fi refuzați și mai 

mult să nu cheltuim fonduri pentru o rețea neutilizabilă în oraș. 

Electrica – Dl Voinescu Ioan: Vrea traseu separat, nu este de acord cu rețea comună.  
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Ana Maria Dimitriu: Doleanțele fiecărui operator să fie comunicate de fiecare 

operator, consider că ar trebui ca doleanțele lor să fie luate în serios și să depună la 

Primăria Focșani tot ceea ce au nevoie.  

Dl Primar: Explică faptul că ANCOM  este de acord ca până la decizia Președintelui 

ANCOM cu privire la tarif, putem să ne creem propriul regulament, ceea ce am și făcut 

prin aceste două proiecte. Noi creăm un cadrul legislativ care este valabil pentru 

următoarele 24 de luni. Aici sunt condițiile impuse prin legea 159/2016 ca operatorii să 

poată coborî cu ele în subteran. Când va fi reabilitată o stradă să solicităm un punct de 

vedere de la operatorii și să-l menționăm în caietul de sarcini.  

Amendament: În zonele unde Primăria Municipiului Focșani deține canalizație proprie 

nici un alt operator nu are voie să-și facă rețea proprie.  

Dl Gongu Emil: Ce faceți cu cablurile de pe stâlp? În zona Laminorul nu au dezafectat 

cablurile de pe stâlpi chiar dacă au rețea subterană. Întreabă dacă au departament care să 

se ocupe pentru dezafectarea cablurilor.   

Dl Primar: Noi prin această hotărâre dorim să le dăm posibilitatea cetățenilor să nu mai 

aibă niciun cablu aerian.  

Dl Gongu Emil: Cablurile care sunt marcate și identificate printr-un semn să fie tăiate 

din oraș.  

Amendament: Pînă la data de 31.12.2018 să fie eliminate toate cablurile inactive din 

Cartier Sud, RCS&RDS este de acord (acolo este deja canalizație).  

Dl Primar: Propuneți un termen pentru rețelele aeriene sa intre în subteran. Pînă la 31 

decembrie 2019 toate cablurile să intre în subteran.  

In termen de 6 luni toate cablurile inactive să fie coborâte de pe stâlp – 31 decembrie 

2019 termen.  

Dna Cernica Rodica - Aleea Echității: În Cartier Sud sunt cabluri pe jos dezafectate, 

solicită să vină să le ridice.  

Dl Secretar – Eduard Corhană: Astăzi suntem în momentul când trebuie să dăm curs 

acestor acte normative. ANCOM trebuia să emită tarife pe care municipalitatea urma să 

le încaseze. Fac apel la buna credință și vreau să facem ceva în acest sens. Sunt 

operatori care au cereri să li se permită introducerea în subteran – suntem în momentul 

prin care dăm curs acestor acte normative fără să întârziem permiterea accesului. De la 

ANCOM nu am primit niciun răspuns cu privire la tarif și putem să inițiem noi 

regulament așa cum a fost stabilit prin negociere în data de 07.03.2018. Acum trebuie să 

dăm curs proiectelor de hotărâre așa cum au fost negociate, trebuiesc adoptate pentru a 

permite accesul în subteran conform Hotărârilor de Consiliu Local care urmează să se 

aprobe în ședința ordinară pînă la decizia președintelui ANCOM.  

Dan Buzoi - Consilier Local: Cred că trebuie să facem un program pe zone, să se facă 

o zonare cu privire la introducerea cablurilor în subteran.  

Dl Primar: Precizează faptul că sunt deja transmise lista cu lucrările de investiții care 

urmează a fi executate, sunt transmise notificări de fiecare dată când sunt semnate 

contracte de achiziție.  
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Art.1 lit.d) – toți să execute concomitent lucrările. În certificatul de urbanism se solicită 

aviz de la toți operatorii (totodată se fac înștiințări către toți operatorii care execută 

lucrări) 

Dna Ana Maria Dimitriu: Bugetele pe anul acesta au fost aprobate, aceste companii 

trebuie să-și prevadă banii în bugetul pe anul viitor.  

RCS & RDS – Dl Ioniță Valentin: Pentru zona de case să fie făcute șanțuri săpate doar 

ca operatorii să vină să-și pună cablurile direct în conductele trase. Să fie făcute 

șanțurile doar ca operatorii să vină să-și facă cablajul. S-a plătit o chirie pentru aceste 

coloane.  

Dl Primar: Vom lua în calcul când vom elabora proiectul tehnic pentru fiecare stradă în 

parte. Vom face noi canalizarea dar nu veți beneficia de costul scăzut. Se propune ca pe 

strada Ion Luca Caragiale să facă Primăria Municipiului Focșani șanțul și operatorii să 

introducă tuburile.  

Dna Costin: Explică faptul că trebuie să fie un proiect separat, nu necesită amendament 

pentru aceste proiecte de hotărâri. Se va solicita la partea de avizare.  

RCS&RDS – Dl Ioniță Valentin: Am colaborat cu Consiliul Județean pe zona Petrești 

mai bine de 5km, șanț comun, canalizația Consiliului Județean separată de tuburile RCS 

– este în chirie și au lucrat patru operatori și s-au înțeles.  

CUP SA – Dl Iorgulescu Dan și Dl Paraipan -ENET: spun că nu pot colabora cu 

ceilalți operatori.  

RCS&RDS – Dl Ioniță Valentin: Solicită o perioadă de 5 ani să coboare cablurile în 

subteran deoarece nu pot colabora cu ceilalți operatori.  

Dl Primar: Vom discuta acest amendament la ședința de Consiliu Local din data 

de 19.04.2018. Să prelungim termenul de la 36 luni la 60 de luni. 

Dl Primar: Sancțiunile pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor vor consta în faptul 

că toate cablurile neidentificate vor fi tăiate pe cheltuiala autorității publice.   

Amendament: Pe toate străzile din Cartierul Sud în special pe zona reabilitată pînă la 

data de 31.12.2018 toți operatorii au obligația să introducă în subteran toate cablurile 

aeriene. Cu acest prilej toți operatorii sunt invitați la ședința de comisii din data de 

18.04.2018.  

UPC ROMÂNIA - Dl Paul Dudău: A propus la proiectul de Hotărâre privind 

condițiile de amplasare – Art. 1  lit.d) “investitorul care realizează canalizația este 

obligat să obțină avizul conform, eliberat de ANCOM  în vederea stabilirii condițiilor 

tehnico – economice”. 

Dl Primar: Mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.  

 

 

Director executiv                                                                          

  Dan Grigoraș                                                                       

 

                                                                                                                      Întocmit 

                                                                                                                  Irina Necoară  
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          Primar                                                                                   Director executiv  
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