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CONSILIUL	LOCAL	TINTESTI	
	
	
	
	 	 	
																																																																					HOTARARE				

privind		acordul	Consiliului	local	Tintesti	pentru	utilizarea	drumurilor	comunale	si		
de	exploatare,	ce	apartin	domeniului	public	si	privat	al	comunei,	pentru	obiectivul	

„	Construire	retea	fibra	optica	subterana	si	aeriana	in	judetul	Buzau”		
	
	
	

CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	TINTESTI	
Avand		in	vedere:	

• Initiativa	d-lui		primar		Stoica	Aurel	;		
• Referatul	de	aprobare	al	primarului		nr.272/16.01.2020;	
• Raportul	compatimentului	de	specialitate	 	din	cadrul	aparatului	de	specialitate	al	primarului	

nr.273/16.01.2020;			
• Avizul	favorabil	al	comisiei	juridice	nr.274/16.01.2020	;	
• Cererea	nr.	86/08.01.2020	a	SC	NET	ACCESS	SRL,	prin	SC	PROTELCO	SA;	
• Certificatul	de	urbanism	nr.	97/29.10.2018,	emis	de	Consiliul	Judetean	Buzau;	
• Prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 554, 621, 755 şi următoarele din Codul Civil, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare 
• Prevederile	art.129	alin	 (2)	 lit.	b),	alin.(4)	 lit.e)	 si	alin.(7)	 lit.	k),	m)	si	n)	din	OUG	nr.57/2019	

privind	Codul	administrativ;		
	
In	 temeiul	 art.	 139	 alin.(1)	 	 si	 	 art.196	 alin.	 (1)	 litera	 a)	 din	 OUG	 nr.57/2019	 privind	 Codul	
administrativ	
	

HOTARASTE:	
	
	

Art.	 1	 	 	Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local Tintesti pentru utilizarea drumurilor 
comunale si de exploatare, ce apartin domeniului public si privat al comunei Tintesti de catre S.C.NET 
ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA-Campina, în vederea implementării proiectului „ Construire 
retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau”, conform certificatului de urbanism nr. 
97/29.10.2018; 			
	Art.	 2	 	Realizarea proiectului „Construire retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau”, 
conform certificatului de urbanism nr.97/29.10.2018, se va face cu respectarea prevederilor legale pe 
drumurile din domeniul public si privat,  conform anexei la prezenta hotărâre. 
	Art.	3	 	 	Toate cheltuielile privind reabilitarea drumurilor de exploatare de interes public, exploatarea 
lor corectă şi reparaţia lor în caz de deteriorare din culpa S.C.NET ACCESS S.RL prin SC 
PROTELCO SA-Campina sau a colaboratorilor acesteia, cad în sarcina S.C.NET ACCESS S.RL prin 
SC PROTELCO SA-Campina, pe întrega 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 S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA-Campina sau colaboratorii acesteia, 
S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA-Campina va acorda corectă despăgubire în 
conformitate cu prevederile legale. 



Art.5 Se instituie în favoarea S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA-Campina, servitute de 
trecere subterană a fibrei optice pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii electronice tronson –
Comuna Tintesti, conform certificatului de urbanism nr. 97/29.10.2018 
Art.6 Se acordă această servitute de trecere către S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA-
Campina, pentru întreaga perioadă de existenţă a instalaţiilor respective. 
Art.7  Secretarul	comunei	va	asigura	aducerea	la		cunostinta	institutiilor	si	persoanelor	interesate.			
	
	
	
	
			Nr.			7		/	17.01.2020		 	 	 																																		Presedinte	de	sedinta		
			TINTESTI																																																																																													Consilier	,	Filip	Iulian	
																																																					Contrasemneaza	
																																																		Pentru	secretar	general,	Petrescu	Sandina		
	
	
	
	
								Aceasta	hotarare	a	fost	adoptata	de	Consiliul	Local	al	comunei	Tintesti	 in	sedinta	din	data	de	
17.01.2020,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.139	 alin.(1)	 din	 OUG	 nr.57/2019	 privind	 Codul	
administrativ,	cu	numar	de	13	voturi	pentru,	0	abtineri	si	0	voturi	impotriva,	din	numarul	total	de	
13	consilieri	in	functie	si	13	consilieri	prezenti	la	sedinta.	
	
	

	


