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                R O M Â N I A      PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordul Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat  

pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce aparțin domeniului  
public și privat al comunei pentru obiectivul „Construire rețea  

fibră optică subterană și aeriană în județul Buzău” 
  

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

cu numărul 2643/09 aprilie 2020;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului, înregistrat cu numărul 2644/09 aprilie 2020; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 4839/26 mai 2020; 

- cererea nr. 7/6 ianuarie 2020, depusă de SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA, 

înregistrată la Primăria Comunei Glodeanu Sărat sub nr. 842/7 februarie 2020; 

- certificatul de urbanism nr. 97/29 octombrie 2018 emis de Consiliul Județean Buzău, în 

scopul „Construire rețea fibră optică subterană și aeriană în județul Buzău”; 

- prevederile art. 554, 621 și 755 din Codul Civil, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit. k), m) și n), art. 286 

alin. (4) și art. 287 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat 

pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce aparțin domeniului public și privat al comunei 

Glodeanu Sărat de către SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA – Câmpina, în vederea 

implementării proiectului „Construire rețea fibră optică subterană și aeriană în județul 

Buzău”. 

Art.2 Realizarea proiectului „Construire rețea fibră optică subterană și aeriană în județul 

Buzău” conform Certificatului de urbanism nr. 97/29 octombrie 2018 se va face cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare pe drumurile din domeniul public și privat.  
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Art.3 Toate cheltuielile privind reabilitarea drumurilor de exploatare de interes public, 

exploatarea lor corectă și lucrările de reparații în caz de deteriorare din culpa SC 

NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA – Câmpina, sau a colaboratorilor/subcontractanților 

acestora, cad în sarcina SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA – Câmpina, pe întreaga 

perioadă de utilizare a instalațiilor. 

Art.4 Pentru orice distrugere a bunurilor sau a culturilor cu care drumurile ce fac obiectul 

prezentei hotărâri se învecinează, cauzată de către SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO 

SA – Câmpina sau a colaboratorilor acesteia, SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA – 

Câmpina va acorda despăgubiri, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

Art.5 Se instituie, în favoarea SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA – Câmpina, 

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

telecomunicații electronice - tronson comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, conform 

certificatului de urbanism nr. 97/29 octombrie 2018. 

Art.6 Se acordă servitute de trecere către SC NETACCES SRL prin SC PROTELCO SA – 

Câmpina, pentru întreaga perioadă de existență a instalațiilor de telecomunicații 

electronice. 

Art.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, SC NETACCES SRL prin SC 

PROTELCO SA – Câmpina, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija 

secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

 

Nr. 23/9 aprilie 2020 
 
            INIȚIATOR,                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                             
         Primar,                              Secretar general,            
          Neculai STOICA                                  Corina CAZACU           


