
 
 

ROMÂNIA 
JUDE軍UL IALOMI 軍A 

CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 
 

HOT;RÂRE 
privindăemitereaăacorduluiăînăvedereaăutiliz<riiădrumurilorăcomunaleă群iădeăexploatareăagricol<ăceăapar郡ină

domeniuluiăpublică群iăprivatăalăcomuneiăDridu,ăjude郡ulăIalomi郡a,ădeăc<treăSCăNETăACCESSăS.R.L., 
reprezentat<ăprinăSCăPROTELCOăS.A.ăCâmpina,ăpentruăobiectivulă„Construireăre郡eaăsubteran<ă群iăaerian< 

deăfibr<ăoptic<ăpentruăcomunica郡iiăelectronice” 
 
 

Consiliulă ă locală ăală ăcomuneiă ăDridu,ăjudeYulă ăIalomiYa,ăîntrunită ă înă ăşedinY<ăordinar<,ă înădataă  de 
29.01.2020, 
 
Având în vedere: 

-  adresa nr. 1692/28.05.2019, emisă de către SC Net Access S.R.L., reprezentată prin SC Protelco S.A. Câmpina; 
- certificatul de urbanism nr. 19/02.05.2019, emis de către Consiliul Județean Ialomița; 
- proiectul de hotărâre nr. 4/10.01.2020; 

        - referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Dridu, înregistrat cu nr. 76/10.01.2020; 
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat cu nr. 

77/10.01.2020; 
-  avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii şi disciplinei, a drepturilor 

cetățenilor, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local Dridu, înregistrat cu nr. 252/21.01.2020. 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 102 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 5 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice; 
- art. 2, alin.(31) și art.72 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 286, alin. (4), art. 354, art. 129, alin. (4), lit. d) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
 

HOT;R;ŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă emiterea acordului în vederea utilizării drumurilor comunale și de exploatare 
agricolă ce aparțin domeniului public și privat al comunei Dridu, județul Ialomița, de către SC NET 
ACCESS S.R.L., reprezentată prin SC PROTELCO S.A. Câmpina, pentru obiectivul „Construire rețea 
subterană și aeriană de fibră optică pentru comunicații electronice”, pe distanța de 6002 m din care, 1130 m 
aerian de-alungul stăzilor Gutuiului (parțial), Stejarului și Salcâmului ( DC 12-parțial) și 4872 m subteran 
de-alungul străzii Gutuiului (parțial), DC 12 (parțial)  și DJ 101 (parțial); 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Dridu, domnul Turiga Valentin, în vederea semnării 
documentelor necesare a fi emise ulterior prezentului acord, pentru realizarea obiectivului „Construire rețea 
subterană și aeriană de fibră optică pentru comunicații electronice”; 

Art.3. Primarul comunei Dridu, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Județul Ialomița, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu, SC NET ACCESS S.R.L. și se aduce la cunoștința 
publică prin grija secretarului general al comunei. 
 

PREŞEDINTEăDEăŞEDINX;,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
        VASILE LUCIAN                                                 CONTRASEMEAZ; PENTRU LEGALITATE 

        SECRETAR GENERAL AL UAT DRIDU, 
DUMITRU NICOLETA 

 
Nr. 3 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 29.01.2020 


