
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA  PĂDURENI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI 

 HOTĂRÂREA NR 13 /2021

Cu privire la aprobarea  dreptului de acces cu titlu  gratuit  pe deasupra, în sau sub imobilele
proprietate publică  pentru o suprafaţă de teren de 547  mp pe  domeniul public al comunei Pădureni,
judeţul Vaslui ,  în vederea exploatării  pe o durată de 10 ani în cadrul unui proiect de interconectare

a staţiilor de telefonie mobile în system GSM  “ Construire Retea de telecomunicatii în judetul
Vaslui- comuna Pădureni “

Având în vedere:
- Adresa nr. 42 IS  din16.02.2021 şi înregistrată la Primăria comunei Pădureni nr. 706 /16.02.

2021 , cu privire la solicitarea dreptului de acces gratuit  pe deasupra, în sau sub imobil pentru
o   suprafaţă  de teren de 547  mp pe  domeniul public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,  în
vederea exploatării  pe o durată de 10 ani în cadrul unui proiect de interconectare  a statiilor a
staţiilor  de  telefonie  mobile  în  system  GSM  “  Construire  Retea  de  telecomunicatii  în
judetul Vaslui- comuna Pădureni “; 

- Referatul de aprobare nr. 1198 /17.03.2021 a primarului comunei Pădureni ; 
- Proiectul de hotărâre  nr. 1231 /19.03.2021 cu Cu privire la aprobarea  dreptului de acces cu

titlu  gratuit  pe deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică  pentru o suprafaţă de teren
de 547  mp pe  domeniul public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,  în vederea exploatării  pe
o durată de 10 ani în cadrul unui proiect de interconectare  a staţiilor de telefonie mobile în
system GSM  “ Construire Retea de telecomunicatii în judetul Vaslui- comuna Pădureni
“; 

- Raportul de   resort   nr. 1232/19.03.2021 din cadrul compartimentului de specialitate al 
Primăriei comunei Pădureni ;

- Avizul favorabil cu caracter consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Pădureni,
judeţul Vaslui; 

- Prevederile  Legii   nr.  154/2012  privind  regimul  infrastructurii  retelelor  de  comunicatii
electronice  şi  art.  51  alin.(2)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  43  /1997  republicată  privind
regimul drumurilor; 

- Prevederile Legii 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,
   În  temeiul  prevederilor  art.  129  alin  .  (2)  litera  “c”  ,  art.  139  alin.  (3)  litera”g”   şi  al
prevederilor  art.  196  alin.  (1)  litera”a”  şi  art.  349  din  OUG  nr  57  /2019  privind  Codul
Administrativ cu modiciările şi completările ulterioare:

Consiliul Local al Comunei Pădureni , judeţul Vaslui:

HOTĂRĂŞTE:



           Art.1 Se aprobă  dreptul de acces cu titlu  gratuit  pe deasupra, în sau sub imobilele proprietate
publică  pentru o suprafaţă de teren de 547  mp pe  domeniul public al comunei Pădureni, judeţul
Vaslui ,   în vederea exploatării  pe o durată de 10 ani în cadrul unui proiect de interconectare  a
staţiilor de telefonie mobile în system GSM  “  Construire Retea de telecomunicatii  în judetul
Vaslui- comuna Pădureni “.
  
    Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte domnul primar al comunei
Pădureni, judeţul Vaslui.

   Art. 3 Prezenta Hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Pădureni în termenul
prevăzut de lege.
- Instituţiei Prefectului  judeţul Vaslui, pentru verificarea legalităţii;
- Primarului comunei Pădureni;
- Firmei beneficiare.

Pădureni,  22 martie 2021

          Preşedinte de şedinţă  ,                                                                                 Contrasemnează ,
          Consilier local                                                                    Secretar general  UAT  Pădureni 
MARIN CORINA-MIHAELA                                                                             Munteanu Mirela 

               

Adoptată în şedinţa din data de    22 martie 2021

Cu un număr de ...12...... voturi din numărul total de .....13.....  consilieri prezenţi în functie .
                                    


