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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Regulamentului privind  lucrările de refacere a infrastructurii 

rutiere în urma lucrărilor de investiţii, reparaţii sau intervenţii de urgenţă asupra 

reţelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al orașului Techirghiol 

 

 

    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 dl. primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, raportul comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 2, 

 Având în vedere :        

−   Raportul de specialitate nr. 4.629/ 12.03.2020 al Serviciului de Urbanism,    

−   Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

−    H.C.L. nr. 123/ 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020; 
−    Legea nr.93/2016 pentru modificarea art. 33 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002 privind 

siguranța circulației pe infrastructura rutieră; 
−    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art. 129, alin.(1), lit. c, si alin. (6) lit. c  din O.U.G. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ  

 În temeiul prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art.1 - Se aproba Regulamentul privind  lucrările de refacere a infrastructurii rutiere în 

urma lucrărilor de investiţii, reparaţii sau intervenţii de urgenţă asupra reţelelor edilitare de pe 

domeniul public sau privat al orașului Techirghiol, conform anexei – parte integranta la 

prezenta. 

 

           Art.2 – Secretarul general al orașului va face publica prezenta hotărâre prin afisaj si o va 

comunica persoanelor si instituțiilor 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 . 

  

 Techirghiol, astăzi – 12.03.2020. 

 Nr. 58. 
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