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HOTĂRÂRE

privind desființarea de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. a stației fixe 
în sistem GSM de pe turnul de apă al Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind desființarea de către S.C. VODAFONE

ROMANIA S.A. a stației fixe în sistem GSM de pe turnul de apă al Orașului Recaș;
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.071 / 07.07.2016; 
 referatul de specialitate întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș, înregistrat sub nr.

10.155 / 08.07.2016;   
 adresa  S.C.  VODAFONE ROMANIA S.A.,  înregistrată  la  Primăria  orașului  Recaș  sub  nr.  7.797  /

24.05.2016;
 prevederile  O.G.  nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  si  rurale,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
 prevederile O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  4  alin.  (1)  lit.  e)  pct.  1.,  art.  7  alin.  (12)  și   art.  8  din  Legea nr.  50/1991,  privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  9 alin.  (2)  din  Legea nr.  213/1998,  privind proprietatea publică şi regimul  juridic  al

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile  Certificatului  de Urbanism eliberat  de  Primăria  orașului  Recaș,  înregistrat  sub nr.  74 /

10.05.2016;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz favorabil; 
 prevederile  art.  36 alin. (1), alin. (2) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se aprobă desființarea de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. a stației fixe în sistem GSM
de pe turnul de apă al Orașului Recaș.
               (2) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea lucrărilor prevăzute la punctul (1) al prezentei hotărâri se
vor suporta integral de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A., fără pretenții financiare din partea Primăriei
orașului Recaș.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului Recaș și serviciilor
de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

                                                         Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează
                                                           Consilier                                               Secretar oraș

                                        Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 56
Adoptată cu 14 voturi “pentru”



Nr. de consilieri prezenți: 14

Nr. de mandate: 15

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea Timişoarei nr. 86
Tel: 004-0356-177.278

Fax: 004-0356-177.279 
E-mail: primariarecas@yahoo.com

 Web: www.primariarecas.ro

INIŢIATOR     : PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desființarea de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. a stației fixe 
în sistem GSM de pe turnul de apă al Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  sub nr.  10.071 /  07.07.2016 privind

desființarea de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. a stației fixe în sistem GSM de pe turnul de
apă al Orașului Recaș;

 referatul de specialitate întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș, înregistrat sub nr.
10.155 / 08.07.2016;   

 adresa  S.C.  VODAFONE ROMANIA S.A.,  înregistrată  la  Primăria  orașului  Recaș  sub  nr.  7.797  /
24.05.2016;

 prevederile  O.G.  nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  si  rurale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  4  alin.  (1)  lit.  e)  pct.  1.,  art.  7  alin.  (12)  și   art.  8  din  Legea nr.  50/1991,  privind

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  9 alin.  (2)  din  Legea nr.  213/1998,  privind proprietatea publică şi regimul  juridic  al

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile  Certificatului  de Urbanism eliberat  de  Primăria  orașului  Recaș,  înregistrat  sub nr.  74 /

10.05.2016;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz _______; 
 prevederile  art.  36 alin. (1), alin. (2) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se aprobă desființarea de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. a stației fixe în sistem GSM
de pe turnul de apă al Orașului Recaș.
               (2) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea lucrărilor prevăzute la punctul (1) al prezentei hotărâri se
vor suporta integral de către S.C. VODAFONE ROMANIA S.A., fără pretenții financiare din partea Primăriei
orașului Recaș.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului Recaș și serviciilor
de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

           Președinte de ședință                                        Contrasemnează



                                                                Secretar Oraş
                                                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 1.110 / 28.01.2016                                                                                   Aprobat Primar

       Ing. PAVEL TEODOR
______________      

         
                             Către,

Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind încadrarea în categoria drumurilor județene a sectorului de drum DC 147 Bazoș

– Bazoșul Nou, care se află în administrarea Primăriei Orașului Recaș, situat între
localitatea Bazoș, orașul Recaș și limita administrativ-teritorială

cu localitatea Bazoșul Nou, comuna Bucovăț

             Având în vedere prevederile anexei nr. 2 și nr. 3 pct. 111 din Hotărârea Guvernului nr.
540/2000,  privind  aprobarea  încadrării  în  categorii  funcționale  a  drumurilor  publice  și  a
drumurilor  de  utilitate  privată  deschise  circulației  publice,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

Luând  în  considerare  prevederile  art.  12  alin.  (2)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.
43/1997,  privind  regimul  juridic  al  drumurilor,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, conform căruia „încadrarea unui drum din categoria funcțională a drumurilor de
interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea autorității
care urmează să îl preia în administrare”. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  9  alin.  (2)  din  Legea  nr.  213/1998,  privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de  prevederile  anexei  nr.  64,  pct.  27 din  Hotărârea Guvernului  nr.
977/2002, privind atestarea domeniului  public al  Județului  Timiș, precum și al  municipiilor,
orașelor și comunelor din județul Timiș, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit.
c) , alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Propunem analizarea pe comisii şi în şedinţă de consiliu, a posibilităţii adoptării unei
hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  încadrarea  în  categoria  drumurilor  județene  a
sectorului de drum DC 147 Bazoș – Bazoșul Nou, care se află în administrarea Primăriei
Orașului Recaș, situat între localitatea Bazoș, orașul Recaș și limita administrativ-teritorială
cu localitatea Bazoșul Nou, comuna Bucovăț.

Secretar oraș       Inspector
Jr. Cătălina MOLDOVAN     Ing. Adrian Mircea JERIȘTEANU
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