
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea realizării unor lucrări pe domeniul public sau privat al comunei 

Griviţa în vederea realizării obiectivului: „Construire reţea subterană de fibră optică 

interurbană pentru furnizare de comunicaţii electronice” 

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2019; 

 Având  în vedere: 

 - solicitarea formulată de către S.C. Netaccess Srl - S.C. Protelco S.A. prin care solicită 

acordul pentru realizarea unei reţele interurbane de fibră optică pentru comunicaţii; 

- certificatul de urbanism nr. 429/22.08.2019 eliberat de către Consiliul Judeţean Vaslui 

pentru „Construire reţea subterană de fibră optică interurbană pentru furnizare de comunicaţii 

electronice”; 

 - Ordinul nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ: 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea lucrărilor pe domeniul public sau privat al comunei Griviţa 

în vederea realizării obiectivului: „Construire reţea subterană de fibră optică interurbană 

pentru furnizare de comunicaţii electronice” de către S.C. Netaccess Srl - S.C. Protelco S.A. 

Art. 2. – După finalizarea lucrărilor, beneficiarul se obligă să aducă terenul la starea 

iniţială, pe cheltuială proprie. 

Art. 3. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului compartimentului 

finanţe contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local Griviţa nr. 6/2019 privind aprobarea realizării unor lucrări pe domeniul public sau privat al 

comunei Griviţa în vederea realizării obiectivului: „Construire reţea subterană de fibră optică 

interurbană pentru furnizare de comunicaţii electronice”. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului comunei. 

 

 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

          Consilier                     Secretar 

                Năftică Vasile                                                         Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

 

Griviţa, 30 septembrie 2019 

Nr. 40 
                Aprobat cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


