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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 26 martie 2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 262/20.03.2020.  

 Având în vedere instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României , în contextul evitării 

şi prevenirii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19,  şedinţa de consiliu s-a desfăşurat la Casa de 

Cultură Constantin Tănase Techirghiol, astfel incat sa se respecte menținerea distanței de cel puțin 

1 metru față de celelalte persoane din incintă, precum şi purtarea manusilor si a mastii. 

Consilieri prezenţi: 13 

Consilieri absenţi: Florea Constandin, Drăghici Doru 

Preşedinte de şedinţă:  Zisu Florin 

 

Se retrag de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre nr. 3, 4, 5, 6. 

 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului 

Techirghiol pentru anul 2020. 

2) Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului pana la care se acorda facilitați 

fiscale pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de 

transport. 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului privind scutirea de la plata 

majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite şi taxe 

locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza 

UAT Techirghiol  

- 11 voturi pentru 

 

ORDINE DE ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a terenurilor ce fac obiectul 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 

operare a SC RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020”. Inițiator: d-l Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2 , 3. 

Intră în sală domnii consilieri Georgescu Vasile şi Picoiu Adrian. 

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: 

 - 13 voturi pentru. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice 

în vederea practicării activității de administrator de imobile la asociaţiile de 

proprietari. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3. 
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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: 

 - 13 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentului unor terenuri atribuite în 

baza Legii nr.15/2003.Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin.Comisia 2, 3. 

RETRAS. 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 26/2005 privind atribuirea unor 

terenuri în folosinţă gratuită conform legii nr. 15/2003 şi H.C.L. nr. 105/2007. 

Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2, 3. 

RETRAS. 

 

5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit în 

baza Legii nr.15/2003.Inițiator:dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2, 3. 

RETRAS. 

 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri în folosinţă gratuită pentru 

construcţii locuinţă, conform Legii nr. 15/2003. Inițiator: d-l Primar – Soceanu 

Iulian-Constantin. Comisia 2, 3. 

RETRAS. 

 

7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al oraşului Techirghiol. Inițiator: d-l Primar–Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 2. 

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: 

 - 13 voturi pentru. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare efectuare PUZ – introducere in intravilan pentru 

edificare locuință pentru parcela A105/57/1 în suprafaţă de 9867,00 mp – proprietar 

Semaca Gheorghe. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

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: 

 - 12 voturi pentru. 

        - 1 abţinere(Şlincu Ioan) 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea vânzării 

directe a terenului în suprafață de 900 mp, str. Munteniei, nr.17, Techirghiol către 

actualul concesionar Matei Traian-Mihail. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 1. 

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: 

 - 13 voturi pentru. 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului 

Techirghiol pentru anul 2020. 

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: 

 - 13 voturi pentru. 

 

2) Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului pana la care se acorda facilitați fiscale 

pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, terenuri si mijloace de transport. 

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: 

 - 13 voturi pentru. 

 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului privind scutirea de la plata 

majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite şi taxe locale, 

redevențe si chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza UAT 

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: 

  - 13 voturi pentru. 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL,                                                  

                    CONSILIER,                                                     DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

                  FLORIN ZISU 

 

 

       Inspector, 

    MELISSA REGEP 


