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HOTĂRÂRE  

privind împuternicirea Primarului orașului Techirghiol în vederea semnării 

acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalațiile de 

branșare/racordare la rețelele de utilități și instituirea restricțiilor de circulație 

 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.01.2020 . 
 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, raportul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 2 ,  

 Având în vedere : 

− raportul de specialitate nr. 690/16.01.2020 al Serviciului de Urbanism,  

− Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 

constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii. 

− Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

− Legea nr.50/1991 privind autorizarea. executarii lucrarilor de constructii, actualizată. 

− Ordin 1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de 

închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de 

lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, 

− Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.(2), lit. c, din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  

 În temeiul prevederilor art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 – Se împuternicește Primarului orașului Techirghiol în vederea semnării 

acordului/autorizației administratorului drumului pentru instalațiile de branșare/racordare la 

rețelele de utilități și instituirea restricțiilor de circulație 

Art.2 – Primarul orașului Techirghiol va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3 – Secretarul general al orașului va face publică hotărârea prin afișaj și o va 

comunica persoanelor și instituțiilor interesate. 

  

   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

Techirghiol, astăzi – 17.01.2020. 
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