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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea lucrărilor ce se vor executa pe domeniul public al comunei Roseți   în vederea alimentării cu 

energie electrică a imobilului situat în comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A.Rosetti, nr. 1U -Amenajare spații 

servicii auto și comerț 

 

         Consiliul local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 decembrie 2021, 

            Având în vedere: 

 -prevederile art. 858-859 din Legea nr.287/2009 privind codul civil, cu modificările și completările ulterioare, 

 -prevederile Legii nr. 123/2012 privind legea energiei și a gazelor naturale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 -prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), c), 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.4132/13.12.2021  depusă de către Proinstal SRL pentru E-Distribuție Dobrogea S.A, prin care solicită 

acordul Consiliului Local Roseți în vederea executării pe domeniul public al comunei Roseți a lucrării de alimentare cu 

energie electrică-Amenajarea spații servicii auto și comerț, din comua Roseți, județul Călărași, str. C.A Rosetti, nr.1U, 

 -prevederile certificatului de urbanism nr. 277/02.12.2021 eliberat de Consiliul Județean Călărași în scopul 

alimentării cu energie electrică-  Amenajare spații servicii auto și comerț din comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A 

Rosetti, nr. 1 U, 

 -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, 

 -prevederile H.C.L. Roseți nr. 36/26.08 2021 privind aprobarea P.U.Z și R.L.U. aferente pentru obiectivul -

Amenajare spații servicii auto și comerț din comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A Rosetti, nr. 1 U, 

         -referatul de aprobare nr. 12069/15.12.2021 al primarului comunei Roseți cu privire la proiectul de hotărâre 

inițiat, 

               -raportul de specialitate nr.12070/15.12.2021 întocmit de personalul de specialitate, 

         -avizele comisiilor nr.1, nr. 2 din  cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrate cu nr. 12209/20.12.2021, nr. 

12245/21.12.2021, 

         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 Local al comunei Roseți, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE : 

 

            Art.1. a) Se aprobă lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei Roseți  în vederea alimentării cu 

energie electrică a  imobilului situat în comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A.Rosetti, nr. 1U -Amenajare spații servicii 

auto și comerț, de către Proinstal S.R.L.pentru E-Distribuție Dobrogea S.A. 

           b)  Acordul realizării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în comuna Roseți, 

județul Călărași, str. C.A.Rosetti, nr. 1U -Amenajare spații servicii auto și comerț,  pe domeniul public al comunei Roseți, 

de-a lungul DN.3B pe o lungime de 698 m teren spațiu verde,  se realizează în vederea obținerii autorizației de construire 

de către beneficiarul lucrării, care are obligația respectării legislației în vigoare privind executarea lucrărilor de construcții 

precum și a legislației incidente.    

         Art.2.  La finalizarea  de către executant a lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în 

comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A.Rosetti, nr. 1U -Amenajare spații servicii auto și comerț, Proinstal SRL pentru 

E-Distribuție Dobrogea precum și ICOM OIL S.R.L., vor asigura, vor suporta toate cheltuielile și vor răspunde de 

aducerea la starea inițială a bunurilor din domeniul public  al comunei Roseți afectate de realizarea lucrăriide alimentare 

 

 



 

cu energie electrică a imobilului situat în comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A.Rosetti, nr. 1U -Amenajare spații 

servicii auto și comerț. 

 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, E-Distribuție Dobrogea, Proinstal S.R.L., Icom Oil S.A și va 

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

oficial local. 
 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                                                                           Contrasemnează, 

   Costică RÂJNOVEANU                                                                     Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenti:15 

Adoptată cu 15 voturi «pentru» 

Voturi «contra»______ 

Abtineri:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 65 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 22.12.2021 

http://www.comunaroseti.ro-eticheya/

