
 

 P  r  o  i  e  c  t     
               H O T A R A R E A  Nr.__   

din   …….03.2019 

           

privind:  acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea domeniului public al comunei 

Liești de către S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, în vederea 

implementării proiectului „ Construire retea subterana si aeriana de fibra optica pentru 

comunicatii electronice judetul Galati” 

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                           4901/G/ 20.03.2019 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de …03.2019;  

Avand in vedere Expunerea de motive a initiatorului: domnul BOT IULIAN, 
primar al comunei Liesti inregistrata la nr. 4901/G/ 20.03.2019; 

Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti, inregistrat la nr. 
4902/G/ 20.03.2019;  
 Având in vedere cererea nr. 711/06.03.2019 a S.C NET ACCESS S.RL.. 
 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr.  
186/7284/16.10.2018 emis de Consiliul Judeţului Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei 
de construire de către NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare,  
pentru Construire retea subterana si aeriana de fibra optica pentru comunicatii 
electronice judetul Galati” 
. Având în vedere prevederile art. 3 al. 4 din legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 554, 621, 755 şi următoarele din Codul Civil, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
      Avand in vedere  prevederile art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. e, al. 6 lit. a pct. 11, 
13, 14 din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  publica locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1)  din Legea  nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările; 
 
 

HOTĂRĂŞTE  : 
 
Art.1. Se exprimă în mod favorabil acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea 
domeniului public al comunei Liești de către S.C.NET ACCESS S.RL prin SC 
PROTELCO SA- Satu Mare,  în vederea implementării proiectului „ Construire retea 
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subterana si aeriana de fibra optica pentru comunicatii electronice”, conform 
certificatului de urbanism nr. 186/7284/16.10.2018;  

Art.2 Realizarea proiectului „ Construire retea subterana si aeriana de fibra 
optica pentru comunicatii electronice”, conform certificatului de urbanism nr. 
186/7284/16.10.2018, se va face cu respectarea prevederilor legale pe drumurile 
publice 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- Satu Mare, sau a colaboratorilor 
acesteia, cad în sarcina S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu 
Mare, 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- Satu Mare, sau colaboratorii acesteia, S.C.NET ACCESS S.RL 
prin SC PROTELCO SA- Satu Mare 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- Satu Mare, servitute de trecere subterană a fibrei optice pentru furnizarea de 
servicii de telecomunicaţii electronice tronson  – Comuna Liești, conform 
certificatului de urbanism nr. 186/7284/16.10.2018; 

Art.6 Se acordă această servitute de trecere către S.C.NET ACCESS S.RL 
prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, pentru întreaga perioadă de existenţă a 
instalaţiilor respective; 

Art.7  (1) Prezenta  hotarare  se  comunică  Instituţiei Prefectului  judetului  
Galati  in  vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  
cunostinta  publica  prin  grija  secretarului  comunei. 
            (2) Aducerea  la  cunostinta  publică  se  face  prin  afisare  la  sediul  
Primariei  comunei  Liești . 
 
 

 
 

 

Presedintele de sedinta                                            Contrasemneaza, 

Secretar 

 ……………………….. AVADANEI VASILE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea domeniului public al comunei 

Liești de către S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, în vederea 

implementării proiectului „ Construire retea subterana si aeriana de fibra optica pentru 

comunicatii electronice judetul Galati” 

 

 Având in vedere cererea nr.2179/26.03.2019 a S.C NET ACCESS S.RL.. 

 

 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr.  186/7284/16.10.2018 emis 

de Consiliul Judeţului Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire de către NET 

ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare,  pentru Construire retea subterana si 

aeriana de fibra optica pentru comunicatii electronice judetul Galati” 

 

 Având în vedere prevederile art. 3 al. 4 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, care 

stipulează și prevederile art. 554, 621, 755 şi următoarele din Codul Civil, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 Este de competenţa Consiliului Local Liești să aprobe proiectul de hotărâre mai sus 

menţionat, conform prevederilor art. 36 al. 2 lit. b, al. 4 lit. e, din Legea nr. 215/2001, 

privind  administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

care stipulează „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii, şi anume atribuţii 

privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului”. 

 

 Raportat la  copetentele atribuite consiliulu local prin art. 36 al. 6 lit. a pct. 11, 13, 14 

din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 

 

 

        Inspector, 

                                                                                               Ion GAȚU 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Expunere de motive 
 

Privind: acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea domeniului public al comunei 

Liești de către S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, în vederea 

implementării proiectului „ Construire retea subterana si aeriana de fibra optica pentru 

comunicatii electronice judetul Galati” 

 

 

 

           Acordul a fost solicitat prin  cererea nr.2179/26.03.2019 a S.C NET ACCESS S.RL.. 

 Prin  Certificatului de Urbanism nr.  186/7284/16.10.2018 emis de Consiliul Judeţului 

Galaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire de către NET ACCESS S.RL prin SC 

PROTELCO SA- Satu Mare,  pentru Construire retea subterana si aeriana de fibra optica 

pentru comunicatii electronice judetul Galati” se face dovada oportunității, necesității și 

utilitățiii publice a investiției. 

 Prin  art. 3 al. 4 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se enumeră bunurile care fac parte din 

domeniul public al UAT .  

Astfel,  “Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din 

bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de 

uz sau de interes public naţional ori judeţean, astfel domeniul public local al comunelor, 

oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri: 

    1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 

    2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de 

agrement; 

    3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

    4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 

  ….. 

    8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate 

de interes public naţional; 

    9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 

dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

    10. cimitirele orăşeneşti şi comunale; 

    …  

    14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public 

naţional sau judeţean.” 

Astfel, acordul Consiliului Local Liești pentru utilizarea domeniului public al 

comunei Liești de către S.C.NET ACCESS S.RL prin SC PROTELCO SA- Satu Mare, în 

vederea implementării proiectului „ Construire retea subterana si aeriana de fibra optica 

pentru comunicatii electronice judetul Galati” 

 

        

Primar  

                Iulian BOȚ 
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