
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind acordul Consiliului Local Săgeata pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce 
aparţin domeniului public şi privat al comunei Săgeata , judeţul Buzău, pentru 

obiectivul „Construire reţea fibră optică subterană şi aerieană în judeţul Buzău „ 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară , 
 
Având în vedere: 

- referatul domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

înregistratat  la nr.106/21.05.2020 

- referatul domnului Petre Dumitru , inspector în cadrul compartimentului 

urbanism , amenajarea teritoriului şi cadastru, înregistrat la nr.107/21.05.2020, 

- avizul de legalitate al  secretarului comunei înregistrat la nr.108/21.05.2020, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

- prevederile cererii nr.15/2020 depusă de SC NET ACCES SRL prin SC 

PROTELCO SA Cîmpina , înregistrată la Primăaria Comunei Săgeata , judeţul Buzău , 

sub nr. 56/2020, 

- prevederile certificatului de urbanism nr.97/27.10.2018 , emis de Consiliul 

Judeţean Buzău , în scopul „Construire reţea fibră optică subterană şi aeriană în 

judeţul Buzău „,  

- prevederile art.554,621 şi 775 din Codul civil , republicat cu modificările şi 

completările ulterioare ,  

- prevederile O.G nr.43/1997 privind regimul drumurilor , cu modificările şi 

completările ulterioare , 

- prevederile O.U.G nr.11/2011 privind co municaţiile , cu modificările şi 

completările ulterioare , 



 

 

- prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor 

de comunicaţii electronice , precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice , 

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 , privind transparenţa decizională în 

administraţia publică , cu modificările şi completările ulterioare , 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .  

În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.d). alin (7) lit.k) m) şi p) şi art.139, 

alin.(1) şi coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1 Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local Săgeata , pentru 

utilizarea drumurilor de exploatare ce aparţin domeniului public şi privat al comunei 

Săgeata de către SC NET ACCES S.R.L , prin SC PROTELCO SA –Cîmpina , în vederea 

implementării proiectului „Construire reţea fibră optică subterană şi aerieană în 

judeţul Buzău „, conform certificatului de urbanism nr.97/29.10.2018 eliberat de 

Consiliul Judeţean Buzău .  

 
 Art.2 Realizarea proiectului „Construire reţea fibră optică subterană şi aerieană 

în judeţul Buzău „,conform certificatului de urbanism nr.87/29.10.2018, se va face cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare pe drumurile de exploatare din domeniul 

public şi privat al comunei . 

 
 Art.3 Toate cheltuielile privind reabilitarea drumurilor de exploatare de interes 

public , exploatarea lor corectă şi reparaţia lor în caz de deteriorare din culpa SC NET 

ACCES S.R.L prin SC PROTELCO SA –Cîmpina  sau a colaboratorilor acesteia , cad în 

sarcina SC NET ACCES S.R.L prin SC PROTELCO sa –Cîmpina , pe întraga perioadă 

de timp de utilizare a instalaţiilor electrice .  



 

 

 Art.4 Pentru orice distrugere a bunurilor sau culturilor vecine acestor drumuri 

de exploatare cauzate de către SC NET ACCES S.R.L prin SC PROTELCO SA Cîmpina , 

sau colaboratorilor acesteia , se vor acorda despăgubiri conform prevederilor legale . 

 

 Art.5 Se institue în favoarea SC NET ACCES S.R.L prin SC PROTELCO SA 

Cîmpina , servitute de trecere subterană a fibrei optice pentru furnizarea de servicii de 

telecomunicaţii electronice  tronson , comuna Săgeata , conform certificatului de 

urbanism nr.97/29.10.2019 . 

 

 Art.6 Se acordă această servitute de trecere de către S.C NET ACCES SRL prin 

SC PROTELCO SA Cîmpina , pentru întraga existenţă a instalaţiilor respective . 

 

 Art.7 Secretarul general al comunei  va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 

şi persoanelor interesate (Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău , S.C NET ACCES SRL 

prin SC PROTELCO SA Cîmpina, Primarului comunei Săgeata ) . 

 

 

 
            Pt.PRIMAR                                                         Avizează,                                                             

      Viceprimar                                        Secretar General al Comunei Săgeata 
         Ilie Constantin                                                   Raimonda Viorica Iancu                                                         
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