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HOTĂRÂRE 

privind modificarea bugetului proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU 

TURISMUL BALNEAR ŞI A ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE IN STATIUNEA  

BALNEARĂ TECHIRGHIOL, JUDEŢUL CONSTANŢA” și a cheltuielilor 

legate de proiect 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de 12.03.2020,  

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

Soceanu Iulian-Constantin,  precum şi avizul Comisiei de specilitate nr.1, 

 Având în vedere : 

− H.C.L. nr. 132/28.11.2016 privind aprobarea proiectului „dezvoltarea infrastructurii pentru 

turismul balnear şi a activităților recreative in stațiunea balneară Techirghiol, judeţul Constanţa” 

și a cheltuielilor legate de proiect, 

− Hotărârea nr. 116/25.05.2017, H.C.L. nr. 101/11.05.2017 pentru modificarea 132/28.11.2016 

privind aprobarea proiectului „dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear şi a activităţilor 

recreative in stațiunea balneară Techirghiol, judeţul Constanţa” și a cheltuielilor legate de 

proiect, 

− Contract de finanțare nr. 732/2017, Contractul de lucrări nr. 10527/30.05.2019,  

− Raport de specialitate nr. 4035 din 04.03.2020, 

 Văzând prevederile art.  129, alin. 1, alin. 2, lit. b şi alin.4 , lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 ART.1 – Se aprobă modificarea bugetului proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul 

balnear şi a activităţilor recreative in statiunea balneară Techirghiol, judeţul Constanţa” și a cheltuielilor 

legate de proiect, astfel:  

(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear 

si a activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol, judetul Constanta”, în cuantum 

de 15.420.204,13 lei  (inclusiv TVA). 

(2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Techirghiol, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 98.861,00 lei, cât și contribuția de 2% 

din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 306.426,86 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a 

activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol, judetul Constanta”. 

            ART.2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

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

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, din 

totalul de 15 consilieri în funcţie . 
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