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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. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 14 consilieri în funcţie . 

  

 Techirghiol, astăzi – 24.02.2020. 

 Nr. 42. 
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