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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Techirghiol 

din data de 17 ian 2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 20/10.01.2020. 

Consilieri prezenţi: 13 

Consilieri absenţi: Şlincu Ioan, Drăghici Doru 

Preşedinte de şedinţă:  Curtacai Tanher 

Participa: Jifcu Marius- Arhitect şef 

 

       Se supune la vot procesul-verbal al şedintei din data de 11.12.2019 şi 24.12.2019. 

 - 12 voturi pentru. 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotarare privind aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 

reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici 

persoane fizice si juridice care presteaza servicii turistice pe raza administrativ - 

teritoriala a localitatii Techirghiol; 

2) Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar de urgență pentru AXÂN 

LUCIAN-STEFAN; 

3) Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 

3 a ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare 

in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”; 

4) Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru 

implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a deșeurilor de 

ambalaje din fluxul menajer in orasul Techirghiol.    

5) Proiect de hotarare privind 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. 

- 12 voturi pentru. 
 

ORDINE DE ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la 

31 decembrie 2019. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local provizoriu de venituri si cheltuieli al 

orașului Techirghiol pentru anul 2020.Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-

Constantin.Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale privind plata accesoriilor aferente 

obligațiilor fiscale principale. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin.Comisia 1. 

Intră în sala doamna consilier Bari Zerrin – 13 consilieri prezenţi. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/2019 privind stabilirea taxelor şi 

impozitelor locale pentru anul 2020. Inițiator: d-l Primar–Soceanu Iulian-

Constantin.Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru teren, construcţii şi taxa 

auto  pentru Fundaţia Breath Romania. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru teren, construcţii şi taxa 

auto  pentru Fundaţia „Centrul Român de Studii Transculturale”. Inițiator: d-l Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 
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 - 13 voturi pentru. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 

scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate 

de către persoanele juridice, persoane fizite autorizate, intreprinderi individuale, 

intreprinderi familiale, asociatii, fundatii si alte entitati de drept privat care au calitatea de  

contribuabili la bugetul local al orasului Techirghiol pentru anul 2020. Inițiator: d-l Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului aferent 

construcţiei-curte, str. N. Balcescu , nr. 4 către Manole Elena şi Manole Dragoş. Inițiator: 

d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării studiului de oportunitate în vederea 

vânzării directe a imobilului din str. Eroilor nr. 37 – beneficiar Ispas Mihail. Inițiator: d-l 

Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului din str. Eroilor nr. 37 şi 

constituirea dreptului de superficie – beneficiar Ispas Mihail. Inițiator: d-l Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului din str. H.Kadâr, nr.9 

catre concesionar Asan-Constantin Titiana. Inițiator:d-l Primar–Soceanu Iulian-

Constantin.Comisia 2. 
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Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului-in indiviză din str. 9 Mai, 

nr.36, lot 1 către Sârbu Constantin. Inițiator: d-l Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fara licitație a terenului din str. Traian, 

nr.1C in vederea extinderii construcției – beneficiari Matei Cristian-Vasile şi Matei 

Veronica. Inițiator: d-l Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-teren şi construcţie , str. 

Oituz, nr.4, lot 2/2, lot 1–beneficiar Pop Vasile. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 

213/20.09.2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare al C.S. Sparta Techirghiol, aprobat prin H.C.L. nr. 109/24.10.2016. Inițiator: 

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

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 302/22.12.2017 privind 

modificarea H.C.L. nr. 178/31.07.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru 
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personalul plătit din fonduri publice din cadrul Clubului Sportiv Sparta Techirghiol, jud. 

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

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

17. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului din Techirghiol, str. Zânelor, nr.10B. Inițiator: 

d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea, criteriile 

de analiză şi soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor, conform OUG nr. 74/2007 şi 

a locuințelor sociale. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Direcţiei de Asistenţa 

sociala pentru anul 2019. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial pentru aplicarea Legii nr. 

448/2006 pentru perioada iulie – decembrie 2019. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi 

familiilor marginalizate şi a Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale pentru anul 2020 la nivelul oraşului Techirghiol. Inițiator: d-l Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 13 voturi pentru. 

Domnul Consilier Constandin Florea se retrage din sedinta. 

 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru doamna 

Burşova Vasilica. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare – cu propunere de 1.500,00 lei.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

23. Diverse. 

 

1)Proiect de hotarare privind aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 

reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane 

fizice si juridice care presteaza servicii turistice pe raza administrativ - teritoriala a 

localitatii Techirghiol; 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare – cu propunere de 2.400,00 lei, precum şi 

completarea proiectului de hotarare cu mentiunea de delegare a unei persoane din cadrul 

Directiei de asistenta sociala de a duce la indeplinire procedura.    

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

2)Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar de urgență pentru AXÂN 

LUCIAN-STEFAN; 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.         

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

3)Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 3 

a ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare in 

Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”; 
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Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

4)Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru 

implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a deșeurilor de ambalaje 

din fluxul menajer in orasul Techirghiol.    

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

5)Proiect de hotarare privind 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. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 12 voturi pentru. 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL,                                                  

                    CONSILIER,                                                    DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

             TANHER CURTACAI 

 

 

 

 

       Inspector, 

    MELISSA REGEP 


