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SC SIMEX FURNITURE SRL pentru SC LIDL ROMANIA SCS
AVIZ CONDIȚIONAT
Ca răspuns la solicitarea dvs. înregistrată sub nr. 241 / 09.11.2020, privind eliberarea avizului TELEKOM pentru:

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU :
CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL , AMENAJARE ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ,
AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE ȘI TOTEM, AMPLASARE POST TRAFO,
ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
în UAT Șimleu Silvaniei, localitatea Șimleu Silvaniei,
strada Tudor Vladimirescu nr.24, CF 52957 Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,
conform documentaţiei depuse, vă comunicăm următoarele:
În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicaţii.
Avand în vedere importanţa deosebită a reţelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom Romania, cât şi
faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentaţiei prezentate, Telekom este de acord
cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii următoarelor măsuri de protejare a reţelelor telefonice subterane
şi/sau aeriene:
Executia lucrarilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate in zona instalatiilor telecomunicatii se vor executa
numai sub asistenta tehnica a Telekom. Pentru aceasta cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul
/constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic si prin fax, la dl. Brandas Ioan 0260.604189,
0260.604248, 0760.247182, fax.0260.604108 / mail: ioan.brandas@telekom.ro
Predarea amplasamentului privind reteaua tc.existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de
predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti,
beneficiar / constructor si Telekom, la predarea amplasamentului.
NU SE ADMIT săpături pe traseul rețelei Telekom subterane, păstrându-se o distanță de minim 0,60m față de
acest traseu.
NU SE ADMIT foraje în subtraversarea instalaţiilor de telecomunicații. Săpăturile se vor executa în şanţ deschis,
cu sprijinirea malurilor şi a instalaţiilor de telecomunicații în deschiderea acestuia.
În cazul în care, la predarea de amplasament se constată necesitatea protejării/relocării unor secțiuni din
rețeaua Telekom, aceasta se va efectua pe cheltuiala beneficiarului, iar noile secțiuni de rețea de
telecomunicații instalate vor intra în patrimoniul Telekom în locul celor afectate. Documentaţia de specialitate
privind devierea şi protecţia cablurilor telefonice afectate va fi comandată la o unitate de specialitate în
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proiectarea rețelelor de telecomunicații și va fi avizată de către Telekom. În acest sens se va lua legătura cu ing.
Pușcaș Valentin ( 0761.117107 , valentin.puscas@telekom.ro ), Supervizor Operațiuni Locale Sălaj.
În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse si fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de
cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica faţă de cel
existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate.
Toate lucrările proiectate prin această documentaţie în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a
se executa obligatoriu manual şi în prezenţa delegaţilor Telekom.
În cazul în care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii prevederilor
prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariate, precum si daunele solicitate de
clientii Telekom datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.
Se vor respecta standardele de coexistență între rețelele edilitare
În cazul în care este imposibilă respectarea acestor standarde , beneficiarul acestui aviz va găsi alte soluţii
constructive care să nu afecteze reţeaua Telekom
În zona cablului telefonic aerian se lucrează cu atenţie, pentru a evita deteriorarea reţelei de telecomunicaţii .
Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz atrage nulitatea sa şi suportarea de către cei vinovaţi a tuturor
consecinţelor ce decurg din aceasta.
Titularul avizului răspunde, conform legii, de respectarea condiţiilor generale şi speciale cu privire la
proiectarea şi executarea de lucrări ÎN ZONA DE PROTECŢIE A REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII.
Constructorul va lucra, în zona de protecţie a reţelelor de telecomunicaţii, numai după protejarea acestora
La execuția lucrării, constructorul va avea pe teren un exemplar din planul trasat cu rețeaua Telekom din zona
în care lucrează, plan atașat prezentului aviz.
Constructorul este obligat să comunice imediat la Centrul de Operaţiuni locale al Telekom, la dl. Brandas Ioan
0260.604189, 0260.604248, 0760.247182, fax.0260.604108/ mail: ioan.brandas@telekom.ro, orice deteriorare
(afectare) a reţelei de telecomunicaţii din zona avizată; să asigure forţa de muncă necalificată şi mijloacele
mecanizate solicitate de echipa de intervenţie a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. , în vederea
degajării cablurilor de telecomunicaţii afectate şi a lucrărilor conexe.
Se interzice folosirea informaţiilor referitoare la instalaţiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât
cele pentru care au fost furnizate, ca şi transmiterea lor unor terţi.
Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care a fost inserată, cu aproximație, infrastructura
subterană de comunicații existentă în zonă.
Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor
în termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate
elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii
avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.
Avizul a fost achitat cu actul nr. << RTCO 319651 din 11.11.2020, op nr.262 din 12.11.2020 >>.
Responsabil eliberare Avize Tehnice,
ing. Mihai ILIEȘIU
Iliesiu Mihai
O = TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
OU = INVENTARIERE RETEA
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