
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 

  H O T Ă R Â R E 
privind  acordul Consiliului Local Florica pentru utilizarea drumurilor 
comunale si de exploatare ce aparțin domeniului public si privat al 

comunei Florica în vederea implementării proiectului ,,Construire rețea 
fibră optică subterană și aeriană in județul Buzău,, 

 
Consiliul Local al  comunei Florica, Judeţul Buzău, 

           Având in vedere : 
 -referatul de aprobare al primarului  comunei Florica privind 
necesitatea aprobării modului de exercitare a dreptului de acces al 
furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică si 
privată a Comunei Florica, Judeţul Buzău, inregistrat cu 
nr.128/21.01.2020 ; 

-raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei 
Florica, judetul Buzau, inregistrat cu nr.239/31.01.2020 , 

- avizul  comun al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului 
Local Florica ; 

- Cererea  SC NET ACCES S.R.L. prin PROTELCO SA Câmpina,nr. 
10 din 06.01.2020 inregistrată in registrul institutiei comunei Florica 
nr.80/15.01.2020 prin care solicită acordul pentru utilizarea  drumurilor 
comunale și de exploatare ce aparțin domeniului public și privat al 
comunei Florica pentru obiectivul ,, Construire retea fibră optică 
subterană și aeriană in județul Buzău,,. 

-Prevederile Certificatului de urbanism nr. 97/2018/29.10.2019 
emis de catre Consiliul Județean Buzău , în vederea obținerii autorizației 
de Construire rețea fibră optică subterană și aeriana in județul Buzău; 

-Prevederile art.4 din Legea nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice  precum și 
pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalarii 
rețelelor de telecomunicații electronice; 

-Prevederile art 553 , 554, 621,755 si urmatoarele din Codul Civil, 
republicat, cu modificările si completările ulterioare; 

-Având in vedere prevederile art. 129  alin.2 lit. b). alin 4 lit. e), 
alin. 7 lit. k), m), n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
              In temeiul art.139 alin. 1 si art.196 alin. 1, lit (a)  din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

          Art.1). Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local  al 
comunei Florica   pentru utilizarea drumurilor comunale și de exploatare 
ce aparțin domeniului public și privat al comunei Florica de către  SC 
NET ACCES S.R.L. prin PROTELCO SA Câmpina, in vederea 
implementarii proiectului ,,Construire rețea fibră optică subterană si 



aeriană  în județul Buzău,, conform certificatului de urbanism  nr. 
97/2018/29.10.2019, emis de către Consiliul Județean Buzău . 

Art.2. Realizarea proiectului ,,Construire rețea fibră optică 
subterană si aeriană  în județul Buzău,, conform certificatului de 
urbanism nr. 97/2018/29.10.2019, se va face  cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

Art.3 Toate chelltuielile privind reabilitarea drumurilor de 
exploatare de interes public /privat , exploatarea lor corectă  și reparația 
lor în caz de deteriorare din  culpa SC  NET ACCES S.R.L. prin 
PROTELCO SA Câmpina , a colaboratorilor acesteia, cad în sarcina SC 
NET ACCES S.R.L. prin PROTELCO SA Câmpina, pe întreaga perioadă de 
timp de utilizare a instalatiilor electrice. 

Art.4 Pentru orice distrugere a bunurilor sau a culturilor, vecine 
acestor drumuri de exploatare cauzate de catre SC NET ACCES S.R.L. 
prin PROTELCO SA Câmpina,, va acorda o corectă despagubire în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art.5 Se instituie în favoarea SC NET ACCES S.R.L. prin 
PROTELCO SA Câmpina,, servitutea de trecere subterană a fibrei obtice 
pentru furnizarea de  servicii de telecomunicații tronson-Comuna Florica, 
conform certificatului de urbanism  nr. 97/2018/29.10.2019. 

Art.6 Servitutea de trecere instituită in baza art.5 din prezenta se 
acorda către SC NET ACCES S.R.L. prin PROTELCO SA Câmpina, pentru 
întrega perioada de existență a instalatiilor respective. 

Art.7 Prezenta hotărâre va fi făcută publică, şi se va transmite 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, de către secretarul 
general delegat al comunei. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier 

Cană Viorel 

                                                                                  

                                                               Contrasemnează, 
                                                                  Secretar general delegat comuna,               
                                                                               Lupu Marcelica-Adriana 

Nr.  10 
Florica : 17.02.2020 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 17.02.2020 cu 
respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, , cu un numar de___ 
voturi pentru , ___ abtineri si ____ voturi impotriva , din numarul total de ___ consilieri in functie si ____ 
consilieri prezenti la sedinta 

 


