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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 12 martie 2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 247/06.03.2020.  

Consilieri prezenţi: 14 

Consilieri absenţi: Florea Constandin 

Preşedinte de şedinţă:  Curtacai Tanher/Zisu Florin 

Participa: Jifcu Marius- Arhitect şef 

 

       Se supun la vot procesele-verbale ale şedintelor din data de 10.02.2020 şi 24.02.2020. 

 - 14 voturi pentru. 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractelor de închiriere pentru terenurile – curți 

aferente construcțiilor cumpărate in baza Legii nr.112/1995. 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului privind  lucrările de refacere a 

infrastructurii rutiere în urma lucrărilor de investiții, reparații sau intervenții de urgență 

asupra rețelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al orașului Techirghiol 

- 14 voturi pentru 

 

ORDINE DE ZI : 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local. 

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

Doamna consilier Babanica Doina îl propune pe domnul consilier Zisu Florin. 

 Se supune la vot propunerea: 

 - 13 voturi pentru 

 - 1 abţinere(Florin Zisu). 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 

2020 al orașului Techirghiol. Inițiator: dl 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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului orașului 

Techirghiol pentru trimestrul al IV-lea 2019. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 1.  

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        
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Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mențiuni, Domnul Președinte supune la vot proiectul de   

hotărâre: 

 - 14 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului ”Dezvoltarea 

infrastructurii pentru turismul balnear și a activităților recreative în stațiunea balneară 

Techirghiol, județul Constanța”. 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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 36/2020 

privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Techirghiol. Inițiator: dl 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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi in vederea atribuirii  

locuințelor  conform O.U.G. nr.74/2007 si a locuințelor sociale. Inițiator: dl 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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol. Inițiator: d-l Primar – Soceanu 

Iulian-Constantin. Comisia 1, 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: 

 - 14 voturi pentru. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobare efectuare PUZ introducere în intravilan pentru 

edificare locuință şi structură turistică pentru parcela A239/92 şi A239/93, lot 1 în 

suprafața de 7.800,00 mp.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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare efectuare PUZ – activități industriale nepoluante 

şi introducere în intravilan pentru parcela A105/10 în suprafața de 20.000,00 mp. 

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 mențiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de 

hotărâre: 

 - 14 voturi pentru. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului Politie 

Locala Techirghiol pentru anul 2019. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mențiuni, Domnul Președinte supune la vot proiectul de 

hotărâre: 

 - 14 voturi pentru. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare asupra activității 

Serviciului voluntar pentru situații de urgență al oraşului Techirghiol pentru 

semestrul al II-lea 2019 şi Măsurile de optimizare a capacității de apărare împotriva 

incendiilor. 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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor din 

oraşul Techirghiol. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

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

hotarare: 

 - 14 voturi pentru. 

 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgenta 

in cazurile de violență domestică şi procedura pentru intervenția de urgenţă. Inițiator: 

dl 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: 

 - 14 voturi pentru. 

 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotărâre privind reînnoirea contractelor de închiriere pentru terenurile 

– curți aferente construcțiilor cumpărate in baza Legii nr.112/1995. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mențiuni, Domnul Președinte supune la vot proiectul 

de hotărâre: 

 - 14 voturi pentru. 

 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind  lucrările de 

refacere a infrastructurii rutiere în urma lucrărilor de investiții, reparații sau 

intervenții de urgență asupra rețelelor edilitare de pe domeniul public sau privat 

al orașului Techirghiol. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mențiuni, Domnul Președinte supune la vot proiectul 

de hotărâre: 

 - 14 voturi pentru. 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL,                                                  

                    CONSILIER,                                                     DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

                  FLORIN ZISU 

 

 

       Inspector, 

    MELISSA REGEP 

 


