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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobare servicii de monitorizare factori de mediu şi gestionare deşeuri în cadrul 

proiectului „Valorificarea potențialului balnear și turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare“- cod SMIS 118986 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 

24.02.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,  

            Având în vedere: 

- Decizia finala pentru emiterea Acordului de Mediu privind proiectul „Valorificarea 

potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii 

tehnico - edilitare” cu nr. 12672 RP/27.09.2018 / nr. 16759/09.10.2018, 

- Contractul de executie lucrari cu nr. 1854/05.02.2020, pentru realizarea proiectului tehnic 

si a lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Valorificarea potențialului balnear și 

turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare“- cod SMIS 

118986,  

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.b, art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, art. 196, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă serviciile de monitorizare factori de mediu şi gestionare deşeuri pentru  

proiectul „Valorificarea potențialului balnear și turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare“- cod SMIS 118986, cu o valoare estimată de 139.706 lei, cu TVA, 

pentru perioada de monitorizare 2020 - 2022. 

 

Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituțiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Înregistrat cu nr. ……… / …………………  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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NUMĂR EMITENT: 

2684 Serviciu Administratie Publica Locala 

DATA DESTINATAR: 

17.02.2020 PRIMAR/Serviciul Venituri, 

Contabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT BVC 2020 

 

           Avand in vedere Decizia finala pentru emiterea Acordului de Mediu privind proiectul 

„Valorificarea potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii 

tehnico - edilitare” cu nr. 12672 RP/27.09.2018, inregistrata la Primaria Oras Techirghiol cu nr. 

16759/09.10.2018 si vazand regulile necesare a fi respectate in timpul realizarii proiectului si in 

timpul exploatarii si obligativitatea intocmirii unui Program de monitorizare pe toata perioada de 

constructie precum si in primul an de functionare, este necesara prevederea in bugetul de venituri si 

cheltuieli a sumelor necesare asigurarii monitorizarii obiectivului de catre persoane specializate, 

atestate conform prevederilor in vigoare. 

Ca urmare a celor de mai sus, in sensul estimarii sumelor necesare asigurarii serviciilor de monitorizre 

a fost solicitata o oferta de pret de la S.C. BLUMENFIELD S.R.L. , aceasta a fost inregistrata la 

Primaria Oras Techirghiol cu nr. 2487/13.02.2020. 

Oferta primita cuprinde servicii de monitorizare Biodiversitate pentru o perioada de 24 de luni, 

respectiv 96 vizite in teren, monitorizare factori de mediu si gestiunea deseurilor pentru o perioada 

de 12 luni, astfel: 

Costuri pentru anul I -  2020 – 2021: 

1) Cost lunar de 4.450,00 lei fara TVA, care cuprinde: 

a. Monitorizare Biodiversitate – 3.700, 00 lei fara TVA; 

b. Pachet pentru monitorizarea factorilor de Mediu (Zgomot si Pulberi in suspensie) – 

300,00 lei fara TVA; 

c. Gestiunea deseurilor – 450, 00 lei fara TVA; 

Rezolutie Primar: 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

... 

PRIMAR –  SOCEANU IULIAN - CONSTANTIN 
 

APROBAT AVIZAT VĂZUT 
 

 

 

  

 

Stadiu rezolvare document: 
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Costul anual (12 luni)  este de 53.400,00 lei fara TVA, respectiv 63.546,00 lei cu TVA. 

 Raport final, cu un cost de 15.600,00 lei fara TVA, respectiv 18.564,00 lei cu TVA pentru: 

- Monitorizarea Biodiversitatii; 

- Monitorizarea Factorilor de Mediu; 

- Gestiunea Deseurilor; 

Astfel, pentru primul an de monitorizare, 2020 – 2021, costurile totale sunt in suma de 82.110,00 

lei cu TVA. 

Costuri pentru anul II -  2021 – 2022: 

1) Cost lunar de 3.700,00 lei fara TVA, respectiv 4.403,00 lei cu TVA, care cuprinde: 

a) Monitorizare Biodiversitate – 3.700, 00 lei fara TVA; 

Costul anual (12 luni)  este de 44.400,00 lei fara TVA, respectiv 52.836,00 lei cu TVA. 

2) Raport final, cu un cost de 4.000,00 lei fara TVA, respectiv 4.760,00 lei cu TVA pentru: 

- Monitorizarea Biodiversitatii; 

- Monitorizarea Factorilor de Mediu; 

- Gestiunea Deseurilor; 

Astfel, pentru anul doi de monitorizare, 2021 – 2022, costurile totale sunt in suma de 57.596,00 lei 

cu TVA. 

 Tinand cont de faptul ca a fost semnat Contractul de executie lucrari cu nr. 1854/05.02.2020, 

pentru realizarea proiectului tehnic si a lucrărilor aferente obiectivului de investiții si faptul ca 

executia lucrărilor si primul an post implementare a proiectului trebuie sa fie monitorizat, este 

necesara prevederea in buget a sumei aferente pentru încheierea unui contract cu o firma specializata. 

             Astfel, propun prevederea sumei de 139.706 lei cu TVA necesara pentru cei doi ani de 

monitorizare si finanțarea efectiva pentru anul bugetar 2020 a sumei de 82.110,00 lei cu TVA 

necesara in primul an de monitorizare. 

Anexez in copie: 

- Decizia APM Constanta înregistrată cu nr. 16759/09.10.2018; 

- Oferta înregistrată cu nr. 2487/13.02.2020. 

 
AVIZAT 

ȘEF SERVICIU VENITURI, 

CONTABILITATE 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL ORAȘ 

ÎNTOCMIT 

SEF SERVICIU APL 

Viorel Văleanu Niculina Paroșanu Mioara Axân 

 


