
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMŢ
DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

                                                                                          
REGULAMENT

 
Privind amplasarea pe domeniul public

a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente

                                        
În conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările  şi  completările  ulterioare,  ţinând seama de dispoziţiile  Legii  50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că în 
municipiul  Piatra  Neamţ  se  constată  lipsa  de  sistematizare  a  reţelelor  tehnico-edilitare  şi  aspectul 
nesatisfăcător  al  unora  dintre  reţelele  supraterane,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  215  din 
23.04.2001 a administraţiei publice locale, modificată şi actualizată, supunem aprobării Consiliului Local 
al municipiului Piatra Neamţ următorul regulament pentru amplasarea pe domeniul public şi privat al 
municipiului a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente, astfel:

1. Se interzice  montarea  supraterană  (aeriană  şi  de suprafaţă)  pe domeniul  public  şi  privat,  a 
echipamentelor tehnice ce fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică , cu gaze, de 
termoficare,  de  telefonie,  de  transmisii  de  date  şi  imagini,  de  transport  în  comun,  automate  pentru 
semnalizare rutieră;

2. Montajul  acestor  echipamente  se  va  putea  face  îngropat,  după  obţinerea  autorizaţiei  de 
construire,  fără  stânjenirea  circulaţiei  auto şi  pietonale,  în  incinte  sau în  nişele  clădirilor,  cu acordul 
proprietarilor;

3. Se exceptează de la prevederile pct.1 echipamentele, care prin norme tehnice actuale, nu pot fi 
amplasate în subteran, pentru care vor fi întocmite studii de urbanism ce vor fi prezentate spre avizare 
Comisiei  Tehnice  de  Urbanism  şi  Amenajare  a  Teritoriului  şi  spre  aprobare  Consiliului  Local  al 
municipiului Piatra Neamţ;

4. Pe domeniul public şi privat al municipiului Piatra Neamţ şi în zonele protejate stabilite prin 
Planul  General  al  municipiului  Piatra  Neamţ,  se  interzice  poziţionarea  supraterană  (la  suprafaţă  sau 
aeriană) a reţelelor tehnico-edilitare de orice fel, inclusiv cele de telecomunicaţii (transfer date, internet, 
telefonie etc.), a reţelelor de iluminat şi de distribuţie a cureentului electric de joasă tensiune;

5. Prin  excepţie  de  la  prevederile  pct.  4  vor  putea  fi  amplasate  suprateran  doar  reţelele  de 
telecomunicaţii  (transfer date, internet, telefonie etc.) pe străzile situate în zona C şi D de impozitare 
conform zonării fiscale aprobate, până în 2010;

6. Reţelele supraterane existente şi echipamentele tehnice (cu exceptia celor de la pct. 3) vor fi 
reamplasate în subteran în maxim 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament; Nerespectarea 
acestui  termen  constiuie  contravenţie  şi  se  sancţionează  cu  amendă  cuprinsă  între  1000-5000  lei; 
Lucrările de reamplasare în subteran vor fi corelate cu lucrările de modernizare/reabilitare străzi;

7. Nerespectarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie şi se sancţionează 
conform prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

8. Toate reţelele tehnico-edilitare şi echipamentele aferente care nu deţin autorizaţie de cosntruire 
vor fi desfiinţate.

                                                     


