ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
referitoare la aprobarea efectuării de către VODAFONE ROMÂNIA prin ETA
SYSTEL a lucrărilor pe traseu îngropat pentru obiectivul “Amplasare stație fixă de
telefonie mobilă și branșamentul electric”, lucrări ce vor fi efectuate pe domeniul public
al comunei Mitreni, județul Călărași
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit
în şedinţă ordinară, astăzi, 12 iulie 2021

Având în vedere:
- referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Ciprian-Constantin Panait nr.
4038/16.07.2021;
- raportul de specialitate nr. 3856/06.07.2021 întocmit de doamna Ion Cornelia Mădălina,
consilier în cadrul compartimentului Urbanism și Cadastru al aparatului de specialitate al
primarului comunei Mitreni, jud. Călărași;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 139/22.07.2021
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 140/22.07.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 141/22.07.2021
Luând în considerare
- cererea depusă de ETA SYSTEL, RC. J40/13905/20.10.2003, cod fiscal R15826478,
înregistrată la comuna Mitreni cu nr. 3856 din 06.07.2021 prin care solicită acordul Consiliului
Local Mitreni pentru efectuarea lucrărilor ce se vor desfășura pe domeniul public al comunei
Mitreni, respectiv alimentarea electrică din punctul PTA din strada Fundeni, continuând pe
strada Afinului pânâ la punctul Vodafone pe drumul de exploatație agricolă, pe o lungime de
130 m;

- certificatul de urbanism nr. 185/06.11.2020 eliberat de Consiliul Județean Călărași pentru
amplasare stație fixă de telefonie mobilă și branșamentul electric;

- extras carte funciară nr. 23879 pentru terenul în suprafață de 96 mp, tarla 23, parcela 130 lot
2, categoria de folosință teren arabil;
- Contractul prestări-servicii nr. 2017MA009540/11.12.2017 încheiat între Vodafone România
SA și ETA SYSTEL SRL;
- prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri
pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare.

- prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia publica,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul: dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă efectuarea de către VODAFONE ROMÂNIA prin ETA SYSTEL a lucrărilor
pe traseu îngropat privind amplasarea unei stații fixe de telefonie mobilă și branșamentul
electric, lucrări ce vor fi efectuate pe domeniul public al comunei Mitreni, județul Călărași.
Art. 2 Aceste lucrări vor fi efectuate după aprobarea PUZ pentru obiectivul ,,Amplasare stație
fixă telefonie mobilă și branșamentul electric”, a obținerii avizelor prevăzute în certificatul de
urbanism precum și a avizelor A.N.I.F. și O.J.S.P.A. și a autorizație de construire.
Art.2. Primarul prin intermediul compartimentului Urbanism și cadastru va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Art. 3 Secretarul comunei va lua măsuri privind afişarea și comunicarea prezentei hotărâri
către cei interesaţi, în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, VOICU ION
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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