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H O T Ă R Â R E 

privind acordul comunei Roseți, județul Călărași pentru utilizarea domeniului public/privat al 

comunei Roseți de către SC RCS & RDS SA, în vederea executării lucrării Construire rețea de 

telecomunicații prin fibră optică pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie 

 
         Consiliul local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată 

la data de 15 decembrie 2021, 
            Având în vedere: 

 -prevederile art. 6, art.7 alin.(1) lit.c indice1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 -prevederile art. 4 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 

comunicații electronice, precum și pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

   - prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin.(4) lit. d), alin.(6) lit. a), alin.(7) lit. n), lit.s) , art. 

285 lit.a), art. 287 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Analizând: 

   -cererea nr.10678/15.11.2021 a S.C. RCS&RDS SA prin care solicită acordul Consiliului Local Roseți 

în vederea executării pe domeniul public al comunei Roseți a lucrării Construire rețea de telecomunicații prin 

fibră optică pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie 

 -prevederile certificatului de urbanism nr. 24/2021 eliberat de Primăria comunei Roseți în vederea 

obținerii autorizației de construire rețea de telecomunicații prin fibră optică pentru furnizare servicii de 

televiziune prin cablu, internet și telefonie de către SC RCS& RDS SA, 

 -prevederile H.C.L.nr. 34/26.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului 

public al comunei Roseți, cu modificările și completările ulterioare, 

         -referatul de aprobare nr. 12064/15.12.2021 al domnului Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei 

Roseți cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

               -raportul de specialitate nr.12065/15.12.2021 întocmit de personalul de specialitate, 

      -avizul favorabil al comisiei nr. 2 din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrat cu nr. 12067/15.12.2021, 

          - prevederile H.C.L Roseți nr. 49/25.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

local Roseți pentru perioada noiembrie-decembrie 2021, ianuarie 2022,                

           În temeiul art. 196 alin.(1), lit.a) corelat cu  prevederile art.139 alin.(3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Loal al comunei Roseți, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE : 

 

            Art.1. a) Se aprobă acordul favorabil pentru utilizarea domeniului public al comunei Roseți (străzi) de 

către SC RCS & RDS SA, în vederea executării lucrării -Construire rețea de telecomunicații prin fibră optică 

pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie-.   

           b) Acordul este valabil pentru obținerea autorizației de construire de către beneficiarul lucrării, 

în speță RCS&RDS S.A, care are obligația respectării legislației în vigoare privind executarea lucrărilor de 

construcții precum și a legislației incidente.    



         Art.2.  La finalizarea lucrărilor pentru Construire rețea de telecomunicații prin fibră optică pentru 

furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet și telefonie, pe raza comunei Roseți, județul Călărași  

RCS&RDS S.A, va asigura, va suporta toate cheltuielile și va răspunde de aducerea la starea inițială a 

bunurilor din domeniul public și privat al comunei Roseți afectate de realizarea lucrării. 
 Art.3. Primarul comunei Roseți prin intermediul compartimentului de specialitate, răspunde de 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

           -Secretarul general al comunei Roseți va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului -județul 

Călărași, primarului comunei Roseți, compartimentului urbanism, SC RCS&RDS SA și va asigura aducerea 

la cunoștință publică prin afișare și prin publicare pe site-ul www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial 

local. 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                     Contrasemnează, 

Ionuț BANU                                                                          Secretarul general al comunei Roseți 

                                                                                                                     Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 57 

Adoptată la Roseți 

Astăzi, 15.12.2021 
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