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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Techirghiol 

din data de 23.09.2019 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 379/13.09.2019 

Consilieri prezenţi: 15 

Consilieri absenţi:    - 

Preşedinte de şedinţă:  Berbeacă Niculae 

Participa: Valeanu Viorel – Sef Serviciu financiar, Jifcu Marius- Arhitect şef 

 

Se suplimentează ordinea de zi cu următoarele: 

1. Proiect de hotarare privind Studiul de Fezabilitate realizare teren de Sport Gazon  

sintetic cu gradene, iuliminat nocturn, împrejmuire. 

2. Proiect de hotărâre rectificare BVC 2019. 

3. Proiect de hotărâre completare HCL nr. 229/06.10.2019 privind atribuirea unui 

teren in folosinţă gratuită pentru construcţii locuinţă, conform Legii nr. 15/2003 numitului 

Păduraru Fartescu Eugen. 

4. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia 

produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliul de 

administraţie al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol pentru anul şcolar 2019-

2020. 

6. Proiect de hotarare completare HCL nr. 279/2018.  

7. Proiect de hotarare privind alipirea terenului din Str. Enachita Vacarescu nr.17-19 

8. Proiect de hotarare privind dezmembrare imobil Str. Ovidiu nr. 5, lot.1 

- 15 voturi pentru 

 

      Se supun la vot procesul-verbal al şedintei din data de 18.06.2019 şi 24.06.2019 . 

  - 15 voturi pentru. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Techirghiol. Inițiator:    d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3. 

Este propus pentru funcţia de preşedinte domnul Berbeacă Niculae. 

- 14 voturi pentru 

- 1 abtinere(Berbeacă Niculae) 
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2. Proiect de hotărâre privind reactualizarea H.C.L. nr.94/11.10.2016 privind aprobarea 

inventarului domeniului privat al oraşului Techirghiol . Inițiator:    d-l Primar – Soceanu 

Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al oraşului Techirghiol. Iniţiator:dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare regulament-cadru de concesionare/inchiriere a 

bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Techirghiol aflate in administrarea 

Consiliului Local al orasului Techirghiol. Iniţiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarii Directiei Publice de Gospodarire 

Comunala, compartiment fara personalitate juridica, organizata in structura aparatului de 

specialitate a primarului, in serviciu public de interes local cu personalitate juridica 

organizat in subordinea Consiliului Local. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 
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6. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea cu 100% a abonamentelor de transport pe ruta 

Techirghiol- Constanta pentru minorii cu handicap grav, accentuat, mediu si insotitorii 

acestora pentru anul şcolar 2019-2020. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 3. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare vanzare directa imobil – teren in suprafata de 259 mp 

situat in str. Oituz nr.4 – catre Abit-Osman Maria. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare vânzare directa si pret de vanzare a imobilului –  teren 

in suprafata de 215 mp. situat in str. Dr. I. Tataran nr.7, lot 2 – catre Munteanu Steluta si 

Munteanu George-Aurelian. Iniţiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin.Comisia 2, 3. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire termen de semnare contract de vanzare-

cumparare imobil-constructie C1 si teren intravilan situat in oras Techirghiol, str. Oituz 

nr.4B- catre actualul chirias Pop Vasile. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-

Constantin.Comisia 2. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire termen de semnare contract de vanzare-

cumparare prevazut in caietul de sarcini anexa nr.1 la HCL. nr.93/22.05.2019, pentru 

adjudecator teren situat in oras Techirghiol, str. Fragilor nr.20, numita Saileanu Maricica. 

Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  



                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Pagină 4 din 6 

Proces-verbal al şedintei Consiliului Local din data de 23.09.2019 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire termen de semnare contract de vanzare-

cumparare prevazut in caietul de sarcini anexa nr.1 la HCL. nr.111/18.06.2019, pentru 

adjudecator teren situat in oras Techirghiol, str. Ovidiu nr.24A, numita Tanase Cosmina-

Camelia. Iniţiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale. Iniţiator: d-l Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2, 3. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

 

 DIVERSE: 

1. Proiect de hotarare privind Studiul de Fezabilitate realizare teren de Sport Gazon  sintetic 

cu gradene, iuliminat nocturn, împrejmuire. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

2. Proiect de hotărâre rectificare BVC 2019. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 
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3. Proiect de hotărâre completare HCL nr. 229/06.10.2019 privind atribuirea unui teren in 

folosinţă gratuită pentru construcţii locuinţă, conform Legii nr. 15/2003 numitului 

Păduraru Fartescu Eugen. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative la nivel local. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliul de administraţie al 

Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol pentru anul şcolar 2019-2020. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotarare completare HCL nr. 279/2018.  

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

7. Proiect de hotarare privind alipirea terenului din Str. Enachita Vacarescu nr. 17-19. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotarare: 

- 15 voturi pentru. 
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8. Proiect de hotarare privind dezmembrare imobil Str. Ovidiu nr. 5, lot.1. 

Dl Primar prezintă expunerea de motive.  

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotarare: 

- 15 voturi pentru. 

 

Domnul Primar aduce la cunostinta ca  in data de 02.10.2019 se va semna Contractul de 

concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale. 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,                                                  

                    CONSILIER,                                                    DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

           BERBEACĂ NICULAE 

 

 

 

 

 

       Inspector, 

    MELISSA REGEP 

 
 

 


