ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării drumurilor comunale şi de exploatare aflate în
proprietatea UAT Smeeni de către SC NET ACCESS S.R.L. pentru
implementarea obiectivului : „Construire retea fibră optică subterană şi
aeriană în judeţul Buzău”
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzău
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni , înregistrat la
nr.1218/23.02.2020;
-avizul nr.1219/23.02.2020,al Comisiei de specialitate
din cadrul
Consiliului local Smeeni;
-adresa nr.76/08.01.2020 a SC NET ACCESS S.R.L. reprezentata de
SC PROTELCO SA Câmpina ;
În conformitate cu prevederile :
-prevederile O.U.G . nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
-prevederile OUG nr.47/1997 privind regimul drumurilor ;
-certificatul de urbanism nr. 97/29.10.2018 emis de catre Consiliul
Judetean Buzău;
prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. ( 4 ) lit.”e”, alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a”
,ale art. 139 coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’ din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă utilizarea drumurilor comunale şi săteşti aflate în
proprietatea publică a comunei Smeeni precum şi
a terenurilor
extravilane aflate în domeniul privat al UAT Smeeni , de către SC NET
ACCESS SRL , cu sediul în Satu Mare , Piaţa 25 Octombrie , nr.10,
având CUI RO14888472 , în vederea implementării obiectivului de
investiţii: „Construire retea fibră optică subterană şi aeriană în judeţul
Buzău” .
Art.2. SC NET ACCESS SRL , în calitate de utilizator
reprezentată de SC PROTELCO SA , cu sediul în Câmpina , str,
Ecaterina Teodoroiu nr.43 D , CUI 8606690 , va readuce drumurile şi
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terenurile, utilizate conform specificaţiilor tehnice şi identificate in proiect
, la starea lor iniţială .
Art.3.Predarea -primirea imobilelor prevăzute la art.1 din prezenta
hotărâre se va efectua pe baza unui proces verbal de predare-primire.
Art.4.Se împuterniceşte Primarul comunei Smeeni să semneze
procesul verbal de predare-primire .
Art.5.Primarul comunei Smeeni, prin aparatul de specialitate vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6.Prevederile prezentei hotarari pot fi atacate de catre
persoanele interesate ,in Instanta de contencios administrativ a
Tribunalului Buzau ,in 30 de zile de la comunicare.
Art.7 Secretarul comunei Smeeni va asigura transmiterea prezentei
hotărâri autoritătilor si institutiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Brânză Marian
Contrasemnează
Secretar general UAT
Stănescu Anghel Luigi

Nr. 11 din 28.02.2020, com. Smeeni, jud.Buzau
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in
sedinta din data de 28.02.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 15 voturi
„pentru”,0 „împotrivă” ,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în
funcţie, din care prezenţi la şedinţă 15 .
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