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Misiunea Primariei orașului Techirghiol este dea fi în slujba nevoilor comunității locale,
furnizând servcii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, respectând
valori precum:
 respect față de lege și cetățean;
 Performanță și disciplină;
 Integritate și onestitate;
 Spirit de echipă;
 Capacitate de inovare;
 Egalitate de sanse;
 Responsabilitate socială.
În baza prevederilor O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și a celorlalte acte
normative în vigoare, activitatea noastră a vizat creșterea permanentă a calității muncii și a
urmarit instituirea unor modalități de lucru în deplină concordanță cu legalitatea și eficiența.
Administrația publică locală s-a straduit și în anul 2019 sa găseasca cele mai bune soluții
pentru o gospodărire cat mai corectă a banilor publici.
Primarul orașului Techirghiol, viceprimarul si secretarul orașului Techirghiol,
împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structură funcțională cu activitate permanentă,
care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând
problemele curente ale colectivității locale.
Asa cum am încercat în fiecare an, acest raport nu vreau sa reprezinte doar un act
administrativ impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetăţenilor cu privire la modul
şi eficienţa rezolvării treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a
modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate,
manifestandu-mi încă odată deschiderea şi transparenţa față de cetatean, încercând să
îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.
Ca primar al tuturor cetatenilor orașului Techirghiol doresc inca o data să declar
disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu
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locuitorii în slujba cărora se desfăşoară întreaga noastră activitate, pentru ca numai printr-un
act administrativ transparent, putem crea impreună un viitor durabil.
Administratia publica a orașului Techirghiol se

intemeieaza pe principiile

descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor
administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor
locale de interes deosebit.
Consiliul local Techirghiol, format din 15 consilieri, are iniţiativă şi hotărăşte în
condiţiile legii în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi. Consiliul local este forul care adoptă hotărâri conform legislaţiei.
Astfel, in anul 2019 s-au desfasurat 19 sedinte de Consiliu Local, in urma carora au fost
emise un numar de 270 hotarari ale Consiliului Local Techirghiol. Au fost emise 549 dispoziţii
ale primarului orasului Techirrghiol, care au primit avizul de legalitate.
Primarul şi viceprimarul funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale,
asigurând respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, prevederilor
Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, precum ş ia Hotărârilor Consiliului Local.
Secretarul general al orașului este functionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative, care avizează pentru legalitate actelor emise de primar si Consiliul
Local.
De asemenea, secretarul general coordoneaza şi alte compartimente ale aparatului
propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, îndeplinind şi alte atribuţii
prevăzute de lege sau incredintate de Consiliul local sau primar.
Aparatul de specialitate al primarului constituie o alianță cu cetăţenii orașului
Techirghiol, o instituţie la dispoziţia cetăţeanului.
Misiunea Primariei orașului Techirghiol este asigurarea respectarii drepturilor si
libertatilor fundamentale ale cetatenilor si oferirea unor servicii publice locale de calitate,
realizate in conditii de eficienta, intr-un mod echitabil, transparent si legal.
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Capitolul I. Bugetul local pe anul 2019

1) SITUATIA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
Executia bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei Orasului Techirghiol in anul 2019
s-a efectuat prin Trezoreria Eforie, prin evidentierea in conturi distincte a veniturilor incasate si
a cheltuielilor efectuate, pe categorii de surse de finantare si pe cele doua sectiuni: sectiunea de
functionare si sectiunea de dezvoltare.
Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta situatia
veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platile efectuate in anul 2019, angajate si
utilizate in corelare cu veniturile incasate.
Sectiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile si
cheltuielile aferente programului investitional, in limitele angajamentelor legale si bugetare ce
au fost asumate pentru acest an bugetar.
In aceasta perioada, procesul bugetar s-a derulat in limitele creditelor bugetare autorizate pe
fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor legii 273/2006 privind finantele
publice locale, referitoare la executia bugetara.
Veniturile aferente bugetului Consiliului Local pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2019 sunt
urmatoarele:
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INDICATORI

PREVEDERI INITIALE

INCASARI

ANUALE

REALIZATE

1962000

5213080

92292249

0

9001223

2895577

42440564

2543722

62633036

10652379

Venituri din valorificarea unor bunuri din
domeniul privat (390000)
1
Excedent din anii precedenti
2
Sume finantare proiecte subventii
3
Finantare nerambursabila proiecte
4
TOTAL VENITURI SECTIUNEA
DEZVOLTARE

Veniturile aferente bugetului Consiliului Local pentru sectiunea de
functionare in anul 2019 sunt urmatoarele:
INDICATORI

PREVEDERI INITIALE

INCASARI REALIZATE

ANUALE
Venituri curente din impozite

8419000

7452220

2662000

2789785

-

398697

1219000

8583000

si taxe locale
Cote defalcate din impozitul pe
venit
(0400)
Sume alocate de Consiliul
Judetean Ptr. Echilibrare
Sume defalcate din TVA ptr
echilibrare bug. Loc (110600)
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Sume defalcate din T.V.A

428119

423959

0

0

12728119

1964661

(110200)
Varsaminte sectiune
functionare
TOTAL VENITURI
SECTIUNEA
FUNCTIONARE

Platile nete de casa aferente sectiunii de functionare si dezvoltare ce s-au efectuat in anul 2019

Capitole

Indicatori

Credite de angajament

Plati

anuale
Cap. 51.02

Autoritati publice

4827774

4051672

Cap. 54.02

Evidenta Persoanei

227400

177385

Cap 61.02

Politia Comunitara

697000

645236

Cap. 65.02

Invatamant

1271640

1142665

Cap 67.02

Cultura,recreere si

4665335

2518158

religie
Cap 68.02

Asistenta sociala

3216841

1688458

Cap 70.02

Locuinte, servicii si

29159820

8595943

dezvoltare publica
Cap 74.02

Salubritate

3684823

2926452

Cap 84.02

Strazi

42425228

3359152
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Cap 87.02

Alte actiuni

0

0

90175861

25105121

economice

Total cheltuieli
Fata de cele prezentate va aducem la cunostinta structura elementelor cheltuielilor din anul 2019
dupa cum urmeaza:
INDICATORI

Prevederi initiale anuale

Plati

Cheltuieli de personal

6733800

6203431

Bunuri si servicii

9529967

6621540

Transferuri intre unitati

1988555

694432

Asistenta sociala

2170400

722851

49000

39000

69477139

10823867

65339661

25105121

Sport si culte

Cheltuieli de capital

Total cheltuieli
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2) NUMARUL RECTIFICARILOR BUGETARE PE ANUL 2019:
In anul 2018 s-au prezentat Consiliului Local oras Techirghiol 13 propuneri prin
Rapoartele de specialitate intocmite de structura organizatorica din cadrul institutiei in care este
organizata executia bugetara si s-au aprobat toate, rezultand emiterea de Hotarari de Consiliu
Local de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli.
3) GRADUL DE COLECTARE AL VENITURILOR DIN TAXELE SI IMPOZITELE
LOCALE PE ANUL 2019
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Tip Persoana
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
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Nume taxa
Impozit cladiri
Impozit teren intravilan
Impozit teren intravilan agricol
Impozit teren extravilan
Taxa teren
Mijloace de transport
Mijloace de transport lente
Mijloace de transport > 12 tone
Concesiuni
Taxa teren intravilan agricol
Taxa teren extravilan
Taxa cladiri
CONCESIUNE LOC VECI
INCHIRIERI PF
TAXA CONCESIUNE PF
TAXA HABITAT
TAXA INTRETINERE LOC DE VECI
TAXA SITUATII DE URGENTA
Chirie locuinta ANL
Impozit cladiri
Impozit teren intravilan
Impozit teren intravilan agricol
Impozit teren extravilan
Taxa teren
Mijloace de transport
Mijloace de transport lente
Mijloace de transport > 12 tone
Concesiuni
Publicitate sediu
Publicitate panou
Taxa teren extravilan
Taxa cladiri
INCHIRIERI PJ
TAXA CONCESIUNE PJ
TAXA SITUATII DE URGENTA

Debit initial Incasari 31-12-2019
761,975.00
476,413.23
626,085.00
484,668.85
11,529.00
4,728.49
197,268.00
156,576.21
78,962.00
53,400.20
478,477.00
294,124.45
602.00
484.05
10,832.00
3,683.47
3,681.35
1,855.44
58.00
31.62
75.00
0.00
7.00
3.00
313.00
214.12
16,777.27
10,351.39
335,415.04
187,207.19
518,367.58
409,443.13
16,343.00
602.09
21,438.00
16,337.00
23,664.41
20,123.97
2,878,098.00
1,061,526.57
148,611.00
70,163.63
198.00
166.00
18,111.00
14,940.15
38,759.00
18,521.59
141,436.00
77,542.02
930.00
283.00
34,071.00
19,750.90
27,705.30
14,507.40
4,254.00
4,046.91
467.00
440.32
172.00
184.50
25,870.00
5,590.62
31,276.54
2,322.81
167,924.34
79,765.95
300.00
100.00
6,620,052.84
3,490,100.27

%
0.63
0.77
0.41
0.79
0.68
0.61
0.80
0.34
0.50
0.55
0.00
0.43
0.68
0.62
0.56
0.79
0.04
0.76
0.85
0.37
0.47
0.84
0.82
0.48
0.55
0.30
0.58
0.52
0.95
0.94
1.07
0.22
0.07
0.48
0.33
19.82

Gradul de colectare al veniturilor din taxele si impozitele locale pe anul 2019
Nu se iau în considerare creanţele fiscale aflate în litigiu
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4) NUMARUL FACTURILOR INREGISTRATE PE ANUL 2019
Având in vedere prevederile Legii contabilitatii 82/1991, a Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal si a Ordinului Nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiarcontabile entităţile au obligatia sa stabileasca norme proprii de întocmire şi utilizare a
documentelor financiar-contabile, cu condiţia ca acestea să nu contravină reglementărilor legale
în vigoare.
In acest sens UAT Oras Techirghiol in anul 2019 a asigurat un regim intern de
numerotare a documentelor financiar-contabile, prin decizie internă scrisă, privind alocarea şi
gestionarea numerelor aferente, pentru ca fiecare document sa aiba un număr de ordine sau o
serie, după caz, număr sau serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate.
În alocarea numerelor s-a ţinut cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni,
puncte de lucru, sucursale si s-a menţionat, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul
sau seria de la care se emite primul document.
In acest sens a fost emisa Dispozitia Primarului nr. 10 din data de 15.01.2018 prin care au fost
dispuse urmatoarele:
Chitantele privind incasarea veniturilor in anul 2019 vor avea seria CT TECH si
intervalul de numere va incepe de la numarul: 12921 la 50.000.
Facturile privind incasarea veniturilor pe codul de identificare fiscala 23635924 in anul
2019 vor avea seria FACG si intervalul de numere va incepe de la numarul: 1 la 1000.
Facturile privind incasarea veniturilor pe codul de identificare fiscala 4300540 in anul
2019 vor avea seria PRIM si intervalul de numere va incepe de la numarul: 1 la 1.000.
In exercitiul financiar al anului 2019 s-a procedat la emiterea a 157 de facturi din care:
-

133 facturi privind incasarea veniturilor pe codul de identificare fiscala 23635924 cu
seria FACG;

-

12 facturi privind incasarea veniturilor pe codul de identificare fiscala 4300540 cu seria
PRIM;

Pentru stingerea obligatiilor de plata rezultate din relationarea cu diverse entitati pe
parcursul anului 2019 am procedat la inregistrarea in evidentele financiar contabile ale institutiei
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a unui numar de 1125 facturi pentru care au fost parcurse cele 4 faze ale execuţiei bugetare a
cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum s-au
efectuat si organizat, conducerea evidentei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
* Numarul deciziilor de impunere emise in 2019 catre contribuabili persoane fizice si
persoane juridice : la Persoane fizice au fost emise un numar de 130 decizii de impunere si
la Persoane Juridice au fost emise un numar de 572 de decizii impunere;
* Numarul certificatelor fiscale eliberate pe anul 2019 o reprezinta un numar de 170
pentru persoane juridice si un nr. de 1492 pentru persoane fizice ;

Capitolul II. Administrație publică locală
În registru de intrare – ieșire din cadrul compartimentului registratură au fost înregistrate
în registrul de intrare – ieșire un număr de 27118 solicitări/informări/oferte primite din partea
cetățenilor, firmelor si instituțiilor.
Numărul de cereri înregistrate conform Legii 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public – au fost înregistrate în registrul special un număr de 11 petiții.
Numărul Dispozițiilor Primarului înregistrate pe anul 2019 este de 549 Dispoziții.
Numărul Hotărârilor de Consiliu Local înregistrate pe anul 2019 este de 270 de
hotărâri.
Activitatea Direcției de Asistenta sociala
In aceasta perioada s-a asigurat la nivel local aplicarea strategiilor de asistenta
sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, varstnice,
persoanelor cu handicap, oamenilor strazii si a tuturor persoanelor aflate in nevoie.
Toate acestea s-au realizat prin:
-evaluarea si consilierea persoanelor aflate in dificultate pentru depasirea perioadei de criza sau
asupra modalitatii de rezolvare a fiecarei probleme in concordanta cu prevederile legale.
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-Constiturea dosarelor in vederea beneficierii de prestatiile sociale sau dupa caz, internari de
urgenta, scutirii, esalonari la plata, sprijin banesc in situatii de urgenta, loc de veci, etc - impuse
de situatia fiecarei persoane sau copil.
-Informarea si indrumarea persoanelor adulte sau tinerilor cu privire la inscrierea in programele
de calificare diferite meserii sau recalificare.
-Acordarea sprijinului logistic in situatii de intarzieri la plata serviciilor sociale.
-Realizarea in timp util al anchetelor sociale necesare obtinerii prestatiilor sociale indiferent de
natura lor, solicitate de catre instanta, pentru obtinerea unei locuinte sau ori de cate ori situatia a
impus-o.
-Interventii pentru preluarea in regim de urgenta a copiilor supusi violentei in familie sau
exploatarii prin munca.
- Instituirea masurilor de protectie speciala a minorilor abandonati sau aflati intr-o situatie
familiala dificila prin internari in centre rezidential, plasament familial, curatela speciala
conform noului Cod civil, etc.
-Monitorizarea cazurilor aflate in dificultate pana la depasirea situatiei de risc atat la persoane
adulte cat si la minori, inclusiv cazurile din comunitatea rromilor de la groapa de gunoi.
-S-a colaborat cu alte instutii, unitati sanitare sau ONG-uri – chiar fara contracte de parteneriat(Asociatia Aurora Salt spre Stele,etc. ) in solutionarea cazurilor care au necesitat evaluari de
specialitate sau un anumit sprijin.
-S-au consiliat si sprijinit familiile : - cu copii neinregistrati cum ar fi persoanele din gupul de
rromi nomazi de la rampa de gunoi a orasului, pentru initierea actiunilor de inregistrare si
incredintarea minorilor, familiile cu minori delicventi, cele cu probelme de abandon scolar, etc.
-S-a acordat consiliere pentru mentinerea legaturii de familie precum si implicarea activa a
parintilor, familiilor largite si a altor persoane importante sau apropiate copilului-tanarului in
vederea reintegrarii in familia naturala sau largita.
-Implicarea compartimentului in activitati umanitare in distribuirea pachetelor si tichetelor
acordate de catre Consiliul local cu ocazia sarbatorilor religioase sau cele organizate/initiate de
ONG-uri.
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Fata de masurile prevazute in HCL nr. 68/05.02.2019 constatam ca s-au realizat
urmatoarele obiective:
-prin Dispozitia nr.68/05.02.2019 s-a aprobat lista persoanelor / familiilor ce fac parte din
categoria perosanelor / familiilor marginalizate social pentru semestrul II – 2018 si prin
Dispozitia nr.296/03.07.2019 s-a aprobat lista pentru semestrul I/2019 conform careia:
* au fost identificate un nr. de 67 persoane/familii,respectiv 64 persoane/familii;
*categoria acestora cat si alte situatii de dificultate identificate a presupus : venitul
minim garantat(ajutorul social), alocatia pentru sustinerea familiei pentru familiile cu copii elevi,
evacuarea din spatiul de locuit, restante la plata chiriei, parinte singur cu copil/ copii ramasi in
intretinere si ingrijire fara venit permanent, probleme de sanatate deosebite, familii cu multi
copii si fara venit permanent, persoane varstnice cu nepoti in plasament,lipsa sustinatorilor proprii sau dependenta de alta persoana in raport de 50-100%.
-Persoanele restante la plata chiriei au fost instiintate de prevederile HCL 278/2018 privind
stabilirea unor masuri pentru compensarea chiriei restante cu efectuarea zilelor de munca in
folosul comunitatii prin Compartimentul de administrarea spatiilor de locuit.

Activitatea desfasurata de compartimentul de Asistenta sociala si Autoritate tutelara
in cursul anului 2019 se prezinta astfel:

Situatia serviciilor sociale prestate

Cazuri

Beneficiari VMG (ajutor social )

16

Alocatii de sustinere familiala

20

Alocatii de stat

69

Concedii crestere copil

57

Verificare documente si inregistrare cereri acordare tichete

2/luna

gradinita
Anchete sociale pentru evaluarii medicale, instanta si

151

actualizari VMG,ASF, handicap
Anchete sociale si constituirea documentatiilor pentru

71
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diferite situatii de dificultate(ajutoare financiare medicale
si de deces, loc de veci gratuit, la solicitarea DGASPC
Constanta, atribuire spatiu,etc)
Instituirea curatelei

4

Subventionarea abonamentelor de transport studenti

9/ luna
24840 lei/luna

Initierea masurii de plasament

4

Subventionarea 100% a abonamentelor de transport pentru
copii cu handicap si a insotitorilor acestora

4/luna
86400 lei/luna

Subventionarea 100% a serviciilor de recuperare

3/luna

medicala(logopedie...) pentru copii cu handicap
Acordarea ajutorului de incalzirea locuintei

15

Acordare ajutor incalzire beneficiari VMG

16

Verificare documente si inregistrare cereri pentru acordare

520

tichete Paste si Craciun 2019
Cur instruire asistenti personali

0

Angajarea de asistenti sociali sau plata indemnizatiei cf.

13

Legii 448/2006
Monitorizarea prin raport periodic a cazurilor de

132 trimestrial

plasament, curatela, asistenti personali,copii abandonati
spital, copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate
Eliberare adeverinte beneficiari alocatie pentru sustinerea

22

familiei ASF
Eliberare adeverinte beneficiari ajutor social VMG

31

Construire dosare plasament

5

Plan servicii situatii de risc

Capitolul III. Urbanism
-

Numărul certificatelor de urbanism înregistrate pe anul 2019 – 384
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Numărul autorizațiilor de construire înregistrate pe anul 2019 - 160
Numărul certificatelor de nomenclatură stradală înregistrare pe anul 2019 - 167
Numărul proceselor verbale de sancționare contravențională privind contrirea cu
încălcarea prevederilor Legii 50/1991, cu modificarile și completările ulterioare, privind
autorizarea executării lucrărilor de construire - 5
Comisia locală de fond funciar – obiectivele desfășurate în anul 2019
Denumire obiectiv
Soluționarea dosarelor retransmise de către instituția prefectului – CJFF Constanța pentru
completare acte
Transmiterea adreselor pentru completarea dosarelor către notificatori
Verificarea dosarelor pentru fiecare caz în parte cu privire la documentație dacă este
completă sau nu
În cazul dosarelor complete, CLFF a transmis documentațiile complete către CJFF
Constanța
În anul 2019, CLFF Techirghiol s-a întrunit în 6 ședințe, a corespondat cu CJFF Constanța
și ANRP București
Dosare soluționate de CLFF Techirghiol și retransmise CJFF Constanța:
- DOSAR COMUNITATEA MUSULMANĂ
- DOSAR ȘCOALA 1 ȘI 2
- DOSAR autor MARDARE NICOLAE ȘI AMBROZIE CALIGARI
- DOSAR TITIMEAUA
- DOSAR MUSTAFA TEFIDE
- DOSAR AMET ZEVIDE
- DOSAR autor MUSTAFA MUSTAFA
- DOSAR autor CIORABAI IACUB
- DOSAR autor ASAN ASAN
- DOSAR autor MUSTAFA ISMAIL
- DOSAR autor ZDRALI APOSTOL
- DOSAR autor SON NICOLAE
- DOSAR autor MIHAI P. ILIE
- DOSAR autor CHIRAN SOFIA
- DOSAR autor STOICA ANETA
- DOSAR autor BOCAI GHEORGHE
- DOSAR autor GALIP CADARZADE
- DOSAR autor PHILIBOSIAN KEVORK
- DOSAR autor BILAL IUSEIN
- DOSAR SADEANU NELY
- DOSAR CEALERA
Dosare în lucru la CLFF Techirghiol conform legii 18/1991:
- DOSAR autor CRISTEA PARASCHIVA
- DOSAR autor PETRICĂ PETRE
Dosare în lucru la CLFF Techirghiol la apariția Legii 231/2018 modificare la Legea
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Fondului Funciar nr. 18/1991, art. 23, art. 24, art. 27
- DOSAR GIMA APOSTOL
- DOSAR CIOBANU GEORGETA
- DOSAR LUNGU VASILE
- DOSAR CEARĂ MARIEANA
- DOSAR DINCĂ DORIN
- DOSAR BURȘOVA ANASTASE
- DOSAR MOREA MIRCEA CĂTĂLIN
- DOSAR CEALERA ANDRONICA
- DOSAR IAȘCĂ VASILE
- DOSAR COCHEȘ HORIA
- DOSAR ILIAZ SUCRIE
- DOSAR DRĂGAN DUMITRU
- DOSAR AMET AIHAN – REPREZENTANT COMUNITATEA MUSULMANĂ
-

Activitatea de eliberare a adeverințelor pentru exercitarea dreptului de preempțiune,
conform legii 17/2014 – 49
INVESTIȚII EFECTUATE PE ANUL 2019

Nr.
crt
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire obiectiv
Lucrări de modernizare, reabilitare și extindere alei pietonale, carosabile, parcuri, rețea de
iluminat public ornamental, spații verzi și mobilier urban la ansamblul de blocuri din zona
strada Al. Puskin – val. 549.000,00 lei
Lucrări de modernizare, reabilitare și extindere alei pietonale, carosabile, parcuri, rețea de
iluminat public ornamental, spații verzi și mobilier urban la ansamblul de blocuri din zona
strada Traian– val. 318.300,00 lei
Ansamblu Locuințe sociale D+P+2E+M, trei tronsoane, str. Al. I. Cuza nr. 15, Techirghiol
– val. 318.300,00 lei
Lucrărilor de împietruire și completare cu aport de piatră pe 19 tronsoane de străzi din
Techirghiol – val. 396.270,00 lei
Reactualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului General aferent acestuia val. 42.500,00 lei
Reabilitare și modernizare zona centrală Parc Nufărul și Parc Monument – val. 440.170,00
lei
Achiziția de Stații Călători 4 Module, Oraș Techirghiol, jud. Constanța – val. 66.000 lei
MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL TECHIRGHIOL” , prin Proiectul Național de
Dezvoltare Locală – val. 3.657.586,00 lei
Achiziția ansambluri de joacă pentru copii pentru grupe de vârstă 3-5 ani și 7-12 ani , Oraș
Techirghiol, jud. Constanța – val. 132.228 lei
Lucrări reparații împrejmuire existentă Grădinița nr. 1 Pinochio și Grădinița nr.2 , Oraș
Techirghiol, jud. Constanța – val. 99963.37 lei
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Servicii de reparare și de întreținere a echipamentelor de joacă în parcul pentru copii din
zona centrală – val. 36.134,50 lei

Capitolul IV. Serviciul Public Gospodărie Comunală
Directia Publica de Gospodarire Comunala s-a înfiinţat şi organizat la nivelul orasului
Techirghiol pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor
economici de pe teritoriul UAT Techirghiol.
Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor unde este organizat
serviciul de salubrizare au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.Utilizatorii au drept
de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii
de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.Operatorul
serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia
sănătăţii publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor
competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.
Directia Publica de Gospodarire Comunala a asigurat următoarele activităţi de salubrizare:
a) colectarea si transportul deșeurilor stradale rezultate din activitatea de maturat, spalat,
stropit si intretinere a cailor publice din gama 20.01, 20.02, 20.03, deseuri din ambalaje (
reciclabile din gama 15.01) și deseuri verzi biodegradabile de pe domeniul public al orasului
Techirgiol, cu autogunoiera Primariei Oras Techirghiol, conform HG 349/2005 si a sistemului
integrat al deseurilor la depozitul ecologic Costinesti, in baza Contractului de depozitare deseuri
nr.10554/30.05.2019.
b) măturatul, spălatul, stropirea și întretinerea căilor publice prin echipa Formatiei de
intretinere a domeniului public si maturat stradal mecanizat, asigurat de utilaj specializat pentru
maturat stradal – o automaturatoare SCARAB M 25H.
c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheț, prin intervenindu-se cu utilajele Directiei Publice de Gospodarire
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Comunala, a echipelor de interventie si a utilajelor specializate inchiriate pe baza de contract
pentru situatiile de urgenta.
d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile
de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;
e) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, activitati derulate pe parcursul anului 2019 pe raza
UAT Techirghiol, prin care s-a asigurat dezinsectia malului Lacului Techirghiol, dezinsectia si
dezinfectia unitatilor de invatamant si a spatiilor deschise adiacente, insumand o suprafata totala
de 237 946 mp la sol si dezinsectie aeriana pe o suprafata de 150 ha prestate in baza contractului
de prestari servicii nr.12602/26.06.2020.
In baza contractului de prestari servicii nr.10765/31.05.2019 s-a efectuat deratizarea
platformelor ecologice de colectare a deseurilor, amplasate pe raza UAT Techirghiol, a
locuintelor si dependintelor locuintelor sociale, a institutiilor publice apartinand

UAT

Techirghiol si a Corpului administrativ si a serei apartinanad Gradinii Botanice Techirghiol.
f) intretinerea domeniului public si a spatiilor verzi de pe domeniul public si de pe malul si
faleza Lacului Techirghiol de catre Formatia de intretinere mal-lac si intretinere domeniu public
din cadrul Directiei Publice de Gospodarire Comunala, cu echipamente si utilaje din dotarea
Serviciului Public, prin actiuni de tundere, greblare, plantare, udare.
g)amenajarea si intretinerea plajelor de interes turistic, amenajate pe malul Lacului Techirghiol
pe toata durata sezonului estival.
Pentru desfasurarea in bune conditii si eficientizarea serviciilor de intretinere a domeniului
public si a spatiilor verzi s-au achizitionat in cursul anului 2019 inca un tractoras profesional
marca Viking si 2 masini de tuns gazon marca Stihll, care au fost folosite pentru tunderea
zonelor verzi de gazon dispuse in parcuri, scuaruri si pe malul Lacului Techirghiol.
Deasemenea pentru eficientizarea serviciilor de intretinere a domeniului public si a spatiilor
verzi s-a achizitionat o drujba telescopica, care impreuna cu celelalate scule profesionale din
dotare au fost folosite in programul de toaletare a arborilor de pe domeniul public al
orasului Techirghiol, care s-a derulat in perioada octombrie-decembrie 2019, program care va fi
continuat si in anul 2020.
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Parcul auto a fost imbunatatit prin achizitionarea unui automaturatoare SCARAB M 25H
care va asigura măturatul, spălatul, stropirea și întretinerea căilor publice de pe domeniul public
al orasului Techirghiol.
h) Domeniul public al orasului Techirghiol a fost dotat cu cosuri de gunoi din beton placate cu
pietre de rau si scrumiere- 35 buc, amplasate in zona centrala si pe o parte din aleile principale
ale orasului.
Deasemenea, au fost achizitionate si amplasate in zona centrala a orasului un numar de 47
jardiniere stradale din beton ET25, in care au fost plantate 470 muscate curgatoare de culoare
rosie.
Pe faleza Lacului Techirghiol, in Parcul Terapeutic si in Piata Monumentul Soldatului
Necunoscut au fost achizionati si plantati un numar de 1000 trandafiri de diverse culori, cu
inaltimea la maturitate de 70-90 cm.
i) In anul 2019, s-a continuat plantarea de arbori pe domeniul public al UAT Techirghiol, pentru
cearea de alienamente pe domeniul public ( Str.N.Balcescu, Str.A.Puskin, Piata Republicii,
stadion) si in parcuri, achizitionandu-se un numar de 255 de arbori din specia Platanus
hispanica- 55 buc (inaltime de peste 2,5-3 m si coroana formata pe minimum 1/3 din inaltime),
Prunus cerasifera - 100 buc (inaltime de peste 1,8-2,3 m si coroana formata pe minimum 1/3 din
inaltime) si Prunus triloba- 100 buc ( inaltime de peste 21,8-2,3 m si coroana formata pe
minimum 1/3 din inaltime ).
j) In vederea realizării activității de colectare separată a deseurilor si de la anasamblul blocurilor
de locuinte, conform legii, s-au achizitionat si amplasat pe raza orasului in cursul anului 2019
prin grija autorității administrației publice locale, inca 2 platforme supraterane pentru
colectarea separata cu 4 module, inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt
destinate și marcate în diverse culori, conform prevederilor Ordinului Ministrului Mediului și
Gospodăririi Apelor privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite
tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării
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serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006), actualizata.
In anul 2019, incepand cu luna ianuarie, in baza Contractului de delegare de gestiune prin
concesionare a serviciului de salubrizare in orasul Techirghiol nr.14 350/03.09.2018,
contract care are ca obiect colectarea separata, transportul si depozitarea deseurilor municipale si
a deseurilor similare, inclusiv fractii colectate separat incheiat cu SC.Iridex Group Salubrizare
SRL, cu o valoare de 3 900 000 lei cu TVA si o durata de 5 ani, s-au distribuit populatiei pubele
cu o capacitate de 0,12 mc pentru colectarea separata a deseurilor municipale reciclabile de la
persoanele fizice si s-a inceput un program de colectare a deseurilor pe 3 fractii separate (
deseuri menajere, reciclabile si biodegardabile ).
In cursul anului 2019 s-au finalizat lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat public
conform Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din
orasul Techirghiol nr.18101/01.11.2018, care are ca obiect lucrari de modernizare a sistemului
de iluminat public, lucrari de iluminat arhitectural, iluminat festiv de sarbatori si
intretinerea/mentenanta sistemului de iluminat public, cu o valoare totala de 2 595 008,07 lei cu
TVA si o durata de 5 ani.
Lucrarile de modernizare au constat in demontarea lampilor vechi si inlocuirea acestora cu
1467 aparate de iluminat stradal cu led cu putere nominala de 45W, 64W, 89W, 130W,
automatizarea punctelor de alimentare si aprindere existente , implementarea unui sistem
de dimming si telemanagment la aparatele de iluminat cu led cu puterea mai mare de 100W si
iluminat arhitectural, constand in montarea unui numar de 43 proiectoare cu led amplasate
in urmatoarele locatii: Parc Faleza, Cladire Primarie, Casa de cultura, Statuia lui Tekir.
Serviciul de salubrizare la nivelul orașului Techirghiol se organizează ținându-se seama de
mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale orașului, de starea
dotărilor și echipamentelor tehnico-edilitare, de posibilitățile de finanțare a exploatării,
întreținerii și dezvoltării acestora si de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006.
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Capitolul V. Poliția Locala a orasului Techirghiol
Poliţia Locală a Orașului Techirghiol, înființată prin Hotărârea Consiliului Local
Techirghiol nr. 1/2011, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010, își desfășoară activitatea în
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare și funționare a poliției locale și a Hotărârârii Consiliului Local Techirghiol nr. 1/2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a orașului
Techirghiol, și are ca scop exercitarea atribuţiilor legale în vederea apărării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private, precum şi pentru
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii:
a) ordinea si linistea publica;
b) circulatia pe drumurile publice;
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) protectia mediului;
e) activitatea comerciala;
f) evidenta persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin legi, acte administrative centrale sau locale, dispoziții emise de
Primarul orașului Techirghiol .
Obiectivul prioritar al Serviciului Poliției Locale Techirghol il constitue asigurarea unui climat
de sigurantă al cetațeanului, prevenirea si sancționarea actelor contraventionale cu impact
negativ în planul normalității civice.
BILANȚUL
ACTIVITĂŢILOR
TECHIRGHIOL

DESFĂȘURATE

DE

POLIŢIA

LOCALĂ

În anul 2019 Serviciul Poliția Locală a aplicat un numar de 137 sancțiuni
contravenționale în valoare de 55 190 lei :
- 6 sancțiuni conform H.C.L. nr.262/2018 - privind abandonarea deseurilor in locuri publice;
- 19 sancțiuni conform H.C.L. nr.262/2018 - privind neigenizarea terenurilor ;
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- 8 sancțiuni conform H.C.L. nr.262/2018

- privind desfasurarea de activitati de comert

neautorizate ;
- 30 sancțiuni conform H.C.L. nr.178/2015

- privind parcarea autovehiculelor pe spatiu

verde- trotuar ;
- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.48/2018

- privind depozitarea pamantului in cimitir pe

morminte;
- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018 - privind deteriorarea fatadelor locuintelor comune ;
- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018 - privind scuturarea covoarelor in locuri publice ;
- 6 sancțiuni conform H.C.L. nr.176/2015

- privind nerespectarea traseului stabilit de catre

operatorii de transport public local ;
- 2 sancțiuni conform H.C.L. nr.10/2016 - privind cresterea animalelor in zone care creeaza
disconfort cetatenilor;
- 2 sancțiuni conform H.C.L. nr.254/2018

- privind cresterea unui numar mai mare de caini

care creeza disconfort vecinilor ;
- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018 - privind interventia in carosabil fara autorizatie ;
- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018 - privind murdarirea fatadelor in locuinte comune ;
-- 1 sancțiune conform H.C.L. nr.262/2018

- privind circulatia autocamioanelor fara plata

tramei stradale ;
- 7 sancțiuni conform Legii 61/ 1991 - privind consumul de bauturi alcolice pe domeniul
public;
- 1 sancțiune conform Legii 61/ 1991 - privind refuzul de legitimare;
- 1 sancțiune conform Legii 61/ 1991 - solicitarea organelor de ordine publica fara motiv
intemeiat;
- 3 sancțiuni conform Legii 61/ 1991 - privind participarea la scandal ;
- 1 sancțiune conform Legii 61/ 1991 - privind nesupravegherea animalelor;
- 1 sancțiune conform Legii 61/ 1991 - privind tulburarea linistii publice;
- 1 sancțiune conform Legii 61/ 1991 - privind nesupravegherea minorilor;
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- 1 sanctiune conform Legii 50/1991 – privind executarea lucrarilor de constructii fara
autorizatie de construire ;
- 42 sancțiuni conform O.U.G. 195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice ( oprirea,
staționarea si parcarea neregulamentară);
Activitati specifice :
a) Sesizari si reclamatii scrise de la cetateni = 192
b) Sesizari telefonice de la cetateni = 263
c) Interventii la solicitarea altor institutii ( Primarie, Garda de Mediu, Directia de Sanatate
Publica, ISU ) = 14
d) Infractiuni constatate = 4 (ex.: lovire, distrugere, amenintare, etc.); Precizam faptul ca
aceste infractiuni au fost constatate atat in patrule mixte cu lucratori din cadrul Politiei
Techirghiol, cat si de patrule independente de politisti locali
e) Persoane legitimate = 135
f) Persoane controlate corporal = 21
g) Insotire, paza, casier Primarie cu autospeciala politiei locale la Banca , Trezorerie pentru
transportul valorilor monetare = 245.
h) Persoane conduse la sediul politiei = 12
i) Patrulari auto = 360
j) Patrulari pedestre = 56
k) Pande efectuate = 26
l) Societati comerciale verificate = 45 agenti economici (societati comerciale si persoane fizice
autorizate)
m) Masuri privind protectia mediului = au fost verificate 4 de persoane juridice.
n) Autorizatii de constructie verificate = 12
o) Au fost furnizate un numar de 6 inregistrari video catre organele de cercetare penala, in
vederea solutionarii unor dosare penale
p) Planuri de acţiune şi dispozitive operative desfăşurate = 92, dupa cum urmeaza:
- Planuri de acţiune în cooperare cu Poliţia Româna = 1 ;
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- Planuri de acţiune privind creşterea siguranţei elevilor şi profesorilor în incinta şi imediata
vecinătate a unităţilor de învăţământ = 15 ;
- Planuri de acţiune privind prevenirea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere şi a
rezidurilor de orice fel = 35 ;
-Planuri de acţiune privind respectarea normelor de conduită şi convieţuire socială = 4;
- Planuri de acţiune şi dispozitive de ordine şi siguranţă publică cu ocazia manifestărilor
cultural - artistice, sportive şi religioase = 5;
- Planuri de acţiune privind comerţul stradal ilicit şi activităţilor de comerţ in sezonul estival =
4
- Planuri de actiune privind verificarea legalitatii activitatilor agentilor economici care au ca si
profil de activitate alimentatie publica = 1;
- Planuri de acţiune privind verificarea persoanelor care domiciliază în locuinţele sociale ce
aparţin Primăriei oras Techirghiol = 2;
- Planuri de acţiune privind depistarea persoanelor fără adapost, a minorilor lăsaţi fără
supraveghere, a cerşetorilor şi a persoanelor provenite din centre de plasament = 25.
In aceasta perioada Politia Locala Techirghiol a mai executat si alte misiuni si activitati in
conformitate cu prevederile legale date in competenta, dupa cum urmeaza:
- supravegherea continua, atat prin activitati de patrulare, cat si prin monitorizare video, a
zonelor periferice si a albiei lacului Techirghiol , in vederea stoparii depozitarii necontrolate a
deseurilor menajere sau a rezidurilor de orice fel;
- patrularea permanenta, atat auto cat si pedestra pe toata raza orasului Techirghiol, pentru
pastrarea unui climat de ordine si siguranta publica;
- monitorizarea video a zonelor si locurilor publice aglomerate, a unitatilor de invatamant si a
perimetrului adiacent acestora, a mobilierului urban, a mijloacelor de semnalizare rutiera, a
aranjamentelor florale si spatiilor verzi, pentru a preveni/descoperi orice fapta antisociala, in
vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica si pentru a preveni/descoperi orice
degradare/distrugere a bunurilor ce apartin domeniului public sau privat ;
- patrule independente cu Politia Romana;
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- depistarea persoanelor fara adapost, a cersetorilor, a minorilor lasati fara supraveghere si
indrumarea lor catre reprezentantii legali;
- actiuni de identificare a persoanelor fara forme legale pe raza orasului Techirghiol;
- activitati comune cu Directia de Gospodarie Comunala din cadrul Primariei in vederea
salubrizarii unor zone periferice de pe raza orasului unde se depuneau in mod necontrolat
deseuri rezultate din constructii si deseuri menajere;
- participarea activa atunci cand au fost organizate filtre rutiere la iesirile din oras, in situatia
cand s-a dispus blocarea anumitor strazi din orasul Techirghiol si drumul national DN 38 din
cauza conditiilor meteorologice;
- depistarea grupurilor de tineri care deranjeaza ordinea si linistea publica pe perioada verii;
- activitati de patrulare in zonele aglomerate, parc Faleaza,

parcarea Sanatoriu, parcarea

Piscina , zona centrala pentru prevenirea faptelor de furt ;
- actiuni regulate pe linia prevenirii absenteismului scolar;
- patrularea si supravegherea pentru prevenirea si stoparea infractiunilor de furt din locuințe;
- actiuni de instiintare/sanctionare a persoanelor fizice/juridice privind interdictia temporara a
lucrarilor de construire in perioada estiva conform HCL nr. 112/2018;
- actiuni de dirijare si fluidizare a traficului auto in zona unitatilor de invatamant unde se
constata valori ridicate de trafic ;
- s-au asigurat măsuri de ordine la sediul Primariei;
- s-a mentinut o legatura permanenta cu Serviciul de Asistenţă Socială in vederea rezolvarii
cazurilor sociale constatate de catre lucratorii politiei locale in activitatea lor zilnica;
- poliţiştii locali au participat la asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării manifestărilor
cultural - artistice - sportive şi precum şi cu ocazia manifestărilor şi sărbătorilor religioase care
au avut loc pe raza orasului Techirghiol;
- au fost desfasurate activităţi de responsabilizare a conducatorilor de autovehicule cu sarcina
maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, privind plata taxei de trama stradala, a conducătorilor
care parchează/stationează necorespunzator, depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care
au ca obiect de activitate transportul intra/interjudeţean de persoane care nu respectă staţiile
autorizate in conformitate cu prevederile H.C.L. Nr. 176/2015;
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- s-a asigurat prin patrulari integritatea obiectelor de mobilier urban amplasate pe raza orasului;
- pe linia inspectiei comerciale s-au realizat, conform competentelor legale, activitati de
verificare a agentii economici si unitatile de alimentatie publica, precum si la comerciantii
care ocupau domeniul public;
- s-a actionat pentru respectarea prevederilor Legii nr. 15/2016- privind modificarea și
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din
tutun, polițiștii locali au
desfășurat acțiuni specifice in spatiile publice inchise, acordând atenție sporită în vederea
combaterii fumatului la Liceul Teoretic Emil Racovita din orasul Techirghiol;
- identificarea și sancționarea faptelor de natură a încălca normativele legale în domeniul
publicității stradale;
- s-a asigurat supravegherea zonei din perimetrului fostei rampe de deseuri, malul lacului
Techirghiol.
- pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor si al personalului didactic, prevenirea
deligventei juvenile, in incinta Liceului Tehnologic Emil Racovita din Techirghiol,, a fost
creeat

un post fix cu un politist local.

Lucru care a dus la scaderea absentelor elevilor,

reducerea fenomenului contraventional si infractional

in unitatea de invatamant cat si in

apropiere, având ca ţinte realizarea unui climat propice desfăşurării procesului educaţional.
- sistemul de supraveghere si monitorizare video a fost extins cu un numar de 19 camere fixe
si una mobila, avand un total de 52 de camere video amplasate pe raza orasului Techirghiol.
Obiectivul principal de prevenire a distrugerii bunurilor din patrimonial public si privat al
orasului a fost atins. Deasemenea faptele de natura contraventionala si infractionala s-au redus,
find supravegheate in principal: zonele de acces și spațiile destinate publicului, căile rutiere ce
constituie intrările/ieșirile în/din orasul Techirghiol , Intersecții și străzi cu trafic intens; unitățile
de învățământ publice, parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale
și de agrement, în parcuri, pieța, cimitire,

precum și alte asemenea locuri publice aflate în

proprietatea și/sau adiministrarea orasului. Totodată, sistemul de supraveghere video are și
rolul de a supraveghea evenimentele în derulare ”care prezintă interes pentru instituțiile din
sistemul de ordine publică și siguranță națională”.
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-au fost montate 65 ml limitatoare de viteza in scop preventiv la trecerile de pietoni, care prevad
reducerea vitezei pana la limita evitarii oricarui pericol.

Obiective propuse pentru anul 2020
-

Asigurarea cresterii nivelului de pregatire profesionala prin cursuri cu teme adaptate
specificului activitatii;

-

Cresterea capacitatii de lucru si de interventie in traficul rutier si pietonal;

-

Ridicarea continua a nivelului de exigenta in aplicarea legii pentru fiecare domeniu de
lucru al politiei locale;

-

Derularea de actiuni de informare/prevenire in privinta circulatiei rutiere, abandonarea
deseurilor si a mentinerii ordinii si linistii publice;

-

Cresterea eficientei in activitatea de interventie cu proptitudine la sesizari;

-

Imbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției printr-o prezență activă și o
abordare profesionistă în rezolvarea tuturor problemelor apărute în activitatea de zi cu zi;
Creşterea performanţei dispozitivelor de ordine publică şi siguranţă în sistem propriu;

-

In cooperare cu institutiile cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice, Politia Locala
a orasului Techirghiol a contribuit si va contribui la realizarea cerintelor in acest domeniu prin
influenta directa a politistului in teren asigurand activitati de patrulare, masuri de ordine,
actiuni pe zone sau punctuale in locurile propice savarsirii unor fapte penale sau
contraventionale, astfel incat cetateanul sa fie in siguranta.
Capitolul VI. Achiziții publice
1. Numar total proceduri de proceduri simplificate : 5


PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE RECONSTRUIRE CHEU DE
ACOSTARE SI AGREMENT PE LACUL TECHIRGHIOL – procedura simplificata ;



PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU INFIINTARE DISTRIBUTIE DE
GAZE NATURALE IN ORASUL TECHIRGHIOL - licitatie deschisa offline ;
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PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - CONSTRUIRE SALA PENTRU
ACTIVITATI

SPORTIVE

LA

LICEUL

TEORETIC

EMIL

RACOVITA

TECHIRGHIOL - procedura simplificata


DELEGARE DE GESTIUNE PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI PENTRU
GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN - Procedura simplificata offline ;



LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI IMPIETRUITE PRIN TRATAMENTE
BITUMINOASE – procedura simplificata

2. Numar total contracte incheiate in urma finalizarii procedurilor : 5
3. Valoare totala contracte incheiate in urma finalizarii procedurilor: 13.804.963,33 lei fara
TVA
4. Numar total proceduri realizate pe proiecte:


"Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare și extindere Teatru de Vara si
reabilitare trotuare din zona adiacentă în Oraș Techirghiol (include elaborare PT, detalii
de execuție, caiet de sarcini, asistență tehnică din partea proiectantului și executare
lucrări inclusiv dotări cu montaj) aferentă proiectului “Modernizare și extindere Teatrul
de Vară și reabilitare trotuare din zona adiacentă în Oraș Techirghiol, jud. Constanța”
SMIS 125361" - procedura simplificata



Servicii de promovare a investitiei pentru proiectul finanţat prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020 ”Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și a
activităților recreative în stațiunea balneară Techirghiol, județul Constanța” COD SMIS
118447 LOT 1 si LOT 2.



Executie lucrari constructii in cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii pentru
turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol, judetul
Constanta" SMIS 118447



Servicii de organizare evenimente locale si participare la targuri nationale in cadrul
proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și a activităților
recreative în stațiunea balneară Techirghiol, județul Constanța SMIS 118447”
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Servicii de verificare tehnică Proiect tehnic aferent proiectului " Cresterea atractivitatii
turistice a statiunii balneare Techirghiol, prin dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare, zona A202" – COD SMIS 120166.



Servicii de informare şi publicitate/promovare şi marketing” aferente proiectului
“Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare Zona A202”- COD SMIS 120166.



Achizitie automaturatoare de catre Oras Techirghiol, judetul Constanta

5. Valoare totala contracte incheiate in urma finalizarii procedurilor de atribuire pe
proiecte: 28.303.031,31 lei fara TVA
6. Numar total contracte de achizitie directa : 72
7. Numar

total contracte de achizitie directa aferente proiectelor

cu finantare

nerambursabila: 17
8. Valoare totala contracte de achizitie directa realizate prin SEAP : 2.957.763,16 lei fara
TVA
9. Valoare totala contracte de achizitie directa realizate prin SEAP aferente proiectelor cu
finantare nerambursabila : 551.252 lei fara TVA
10. Valoare totala contracte de achizitie directa offline : 52.757,06 lei fara TVA (6
contracte)
11. Numar total de achizitii directe realizate prin SEAP : 259
Valoare totala achizitii directe realizate prin SEAP : 1.336.065,73lei fara TVA.

Capitolul VII. COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor funcționează ca serviciu public
fara personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al orașului Techirghiol. Aparatul de
lucru este format din structuri functionale stabilite prin organigrama aparatului propriu de
specialitate, a Regulamentului de Organizare si Functionare si cuprinde urmatoarea structura
organizatorica:
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• Compartiment de Stare Civila, cu o functie de executie.
• Compartiment de Evidenta a Persoanelor, cu doua functii de executie.

Activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Techirghiol s-a
desfășurat si pe parcursul anului 2019 in baza legislatiei in vigoare, care reglementeaza
procedurile specifice de lucru, a dispozițiilor Primarului orașului Techirghiol si a radiogramelor
Directiei de Evidenta a Persoanelor si Administrare a Bazelor de Date, care coordoneaza
metodologic, la nivel central, serviciile de evidenta a persoanelor.
Periodic, s-a analizat întreaga activitate a S.P.C.L.E.P. Techirghiol, concluziile care au
rezultat din aceste analize s-au materializat in sarcini precise de executat pentru eliminarea
aspectelor negative din activitate. Cu ocazia controalelor tematice efectuate de catre Directia
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta la data de14.02.2019, respectiv 18-22.04.2019,
pe linie de stare civila si pe linie de evidenta a persoanelor, nu au fost constatate abateri grave de
la dispozitiile in vigoare.
S.P.C.L.E.P. Techirghiol cu cele doua compartimente este inregistrat la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca si operator de date cu
caracter personal notificat cu nr. 2265 si in activitatea desfasurata pe parcursul anului 2019 s-au
respectat cerintele de securitate si de confidentialitate a prelucrarilor de date cu caracter
personal. Lucratorii din cadrul serviciului sunt persoane care prezinta suficiente garantii in ceea
ce priveste masurile de securitate tehnica si organizatorice cu privire la prelucrarile efectuate.

COMPARTIMENTUL STARE CIVILA
Compartimentul Stare Civila, funcționează cu 1 lucrător, funcționar public, inspector
superior, angajat prin concurs in baza actului administrativ Dispoziția Primarului pe perioada
nedeterminata.
Potrivit importanței deosebite acordate activității de stare civilă, ca unul din principalele
atribute ale autorității administrației publice locale care se realizează atât în interesul statului, cât
și al protecției drepturilor personale ale cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale în
____________________________________________________________________________________________
Raport elaborat al primarului privind starea economică , socială și de mediu a orașului Techirghiol pentru anul 2019,
activitatea administrație publice locale pe anul 2019, precum și obiectivele propuse pentru anul 2020
Pagină 30 din 54

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL TECHIRGHIOL

PRIMARIA TECHIRGHIOL
Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100
Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314
E-mail: apl@primariatechirghiol.ro
Web: http://www.primariatechirghiol.ro

vigoare funcționarul Compartimentului de Stare Civilă a desfășurat pe parcursul anului 2019,
următoarele activități specifice de stare civila:
-Înregistrarea actelor de naştere;
- Înregistrarea actelor de căsătoriei;
- Înregistrarea actelor de deces;
-Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate;
- Solutionarea dosarelor de divorţ pe cale administrative si eliberarea certificatelor de divort;
- Solutionarea dosarelor de schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale
administrativă;
- Înscrierea menţiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei;
- Eliberarea certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă, la cerere;
-Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă pentru uz oficial si a dovezilor privind
inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice si juridice.
-Solutionarea dosarelor de rectificarea actelor de stare civilă;
-Intocmirea si eliberarea la cerere sau din oficiu a livretelor de familie;
-Furnizarea datelor cu caracter personal;
-Eliberarea sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale.
-Intocmirea situatiilor statistice pentru inregistrarea nou-nascutilor, casatoriilor, deceselor,
divorturilor, sintezelor ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial, semestrial, anual pe
linie de stare civila.
CADRUL LEGAL GENERAL pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea Compartimentul de
Starea Civilă este următorul :
- Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
- H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă;
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- Legea nr.65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de
Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la
Viena la 8 septembrie 1976.
- H.G. nr.727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a
prevederilor Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea
extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.
- H.G. nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în
străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire
la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
- O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice, actualizată;
- Legea nr.21/1991 cetăţeniei române, republicată şi actualizată;
- Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
- Hotararea nr.801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor
persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta
persoanelor.
- Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare
-Instrucţiuni de lucru emise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date Bucureşti.

OBIECTIVELE DE ACTIVITATE:
INREGISTRAREA ACTELOR DE NASTERE, presupune urmatoarele:
- relația cu publicul;
-primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării nașterii, identificarea
persoanelor și verificarea autenticității documentelor prezentate;
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-înregistrarea certificatului medical constatator al nașterii în registratura serviciului;
completarea actelor de naștere, în registrele de stare civilă, exemplarul I și II precum și
înregistrarea acestora în sistem electronic;
-eliberarea către persoanele îndreptățite a certificatului de naștere pentru copilul nounăscut;
-alte activități specifice la inregistrarea actelor de nastere, incheiate in strainatate, ca urmare a
solutionarii dosarelor de transcriere a certificatelor de nastere procurate din strainatate, in
registrele de stare civila romane si efectuarea verificarilor in vederea avizarii dosarelor de catre
DPJEP.;
Din punct de vedere statistic s-au inregistrat un numar de__ 5 acte de nastere.
S-au transcris un numar de__ 5 acte de nastere, ca urmare a solutionarii dosarelor de
transcriere a certificatelor de nastere procurate din strainatate, in registrele de stare civila romane
si efectuarea verificarilor in vederea avizarii dosarelor de catre DPJEP .

INREGISTRAREA ACTELOR DE CASATORIE, presupune urmatoarele:
- relația cu publicul;
- primirea și înregistrarea declarațiilor de căsătorie si a documentelor primare, date de către
viitori soți în fața ofițerului de stare civilă;
- intocmirea publicatiilor pentru casatorii si dispunerea afisarii lor pe site-ul primariei, in
termenele prevazute de lege;
- inregistrarea actelor de căsătorie, în registrele de casatorie, exemplarul I și II precum și
înregistrare acestora în sistem electronic
- încheierea căsătoriei de către ofițerul de stare civilă potrivit programării stabilite ;
- intocmirea si eliberarea certificatelor de casatorie si a livretelor de familie, dupa actele de
casatorie inregistrate;
- intocmirea si trimiterea, din oficiu, din 10 in 10 zile, a comunicarilor inregistrarii casatoriilor
la locul de domiciliu al sotilor si a comunicarilor cu privire la regimul matrimonial ales,
impreuna cu extrasele pentru uzul oficial de pe actele de stare civila, catre Centrul National de
Administrare a Registrelor Nationale – C.N.A.R.N.N. ; transmiterea mentiunilor de casatorie
pentru operarea pe actele de stare civila;
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- alte activități specifice la transcrierea actelor de casatorie, incheiate in strainatate, ca urmare a
solutionarii dosarelor de transcriere a certificatelor de casatorie procurate din strainatate, in
registrele de stare civila romane si efectuarea verificarilor in vederea avizarii dosarelor de catre
DPJEP.
Din punct de vedere statistic, s-au înregistrat un numar de ___54 acte de casatorie, din care
transcrieri (acte întocmite în străinătate)__1 act.

- INREGISTRAREA ACTELOR DE DECES, presupune urmatoarele:
- relația cu publicul;
-primirea declarațiilor și actelor primare care stau la baza înregistrării decesului și verificarea
autenticității documentelor prezentate;
- înregistrarea certificatului constatator al decesului în registratura serviciului;
- completarea actelor de deces, în registrele de stare civilă pentru decese, exemplarul I și II
precum și înregistrarea acestora în sistem electronic;
- eliberarea certificatului de deces și adeverinței de înhumare;
- intocmirea si trimiterea, din oficiu, din 10 in 10 zile, a comunicarilor inregistrarii deceselor la
ultimul loc de domiciliu, impreuna cu actele de identitate ; transmiterea mentiunilor de deces
pentru operarea pe actele de stare civila;
- alte activități specifice la transcrierea actelor de deces, incheiate in strainatate, ca urmare a
solutionarii dosarelor de transcriere a certificatelor de deces procurate din strainatate, in
registrele de stare civila romane si efectuarea verificarilor in vederea avizarii dosarelor de catre
DPJEP
Din punct de vedere statistic, s-au inregistrat un numar de _____67 acte de deces, din care
transcrieri (acte întocmite în străinătate)_3 acte.
ALTE ACTIVITĂŢI DE STARE CIVILĂ, asigură:
Relaţia cu publicul ;
- Eliberarea unui numar de ______ 24 certificate de nastere si extrase multilingve de nastere ;
- Eliberarea unui numar de _____ 85 certificate de casatorie de pe actele de stare civilă;
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- Eliberarea unui numar de _____ 99 certificate de deces de pe actele de stare civilă;
- Eliberarea unui numar de ____ 145 extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă la
cererea autoritatilor, precum si a dovezilor privind inregistrarea unui act de stare civila, la
cererea unei persoane fizice si juridice, conform legii.
-Divorturi pe cale administrative si prin instant înregistrate ________

30 dosare, din care:

- prin hotărâre judecătorească _________________________________ 13 dosare,
- prin starea civilă____________________________________________ 3 dosare,
-prin notar public____________________________________________ 10 dosare;
- prin hotărâre judecătorească din străinătate, cu avizul DEPABD _______3 dosare,
- prin hotărâre judecătorească din străinătate, recunoscuta in Romănia ____1 dosar.
-Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrative ___3 dosare solutionate;
- Verificari facute pentru dosarele de schimbare de nume primite de la primariile arondate
serviciului;
-Solutionarea dosare de rectificarea actelor de stare civilă, _____12 dosare solutionate,
conform legii şi verificari efectuate la dosare primite de la primariile arondate in vederea
avizarii dosarelor ;
-Completarea, eliberarea si actualizarea unui numar de _____59 livretelor de familie;
-Solicitare, la cerere, de la unitati administrative a unui numar de __36 certificate de stare
civila ;
- Mentiuni operate pe actele de stare civila, aflate in arhiva starii civile, in numar de__175
mentiuni;
- Comunicari de mentiuni trimise la alte SPCLP/primarii, in numar de ____________ 375
comunicari;
- Comunicari de mentiuni primite si operate in exemplarul I , in numar de ________168
comunicari;
- Comunicari operate si transmise la exemplarul II, la DPJEP, in numar de________175
comunicari;
- Comunicari de modificari intervenite în statutul civil al persoanei, in numar de____246
comunicari;
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- Diverse adrese, indrumari, adrese DPJEP si DEPABD_______________________ 30 adrese;
- Buletinele statistice intocmite, in numar de_______________________________139 buletine;
- M-am prezentat in zilele libere si am inregistrat acte de stare civila, raspunzand cerintelor
cetatenilor pe tot parcursul acestui an;
- Am actualizat Registrul Electoral permanent si am radiat persoanele decedate, conform
legii;
- Am intocmit borderorile cu corespondenta lucrata de stare civila si am completat __446 de
plicuri, care au fost expediate prin Registratura unitatii;
-Am verificat si semnat cererile de eliberare a cartilor de identitate, a cartilor de identitate
provizorii, am semnat cartile de identitate provizorii, in calitate de coordonator al Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Techirghiol;
-Am intocmit situatiilor lunare, semestriale si le-am transmis in termen, conform legii.

COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR
Compartimentul Evidenta Persoanelor, a funcționat cu 2 lucrători, functionari publici,
inspectori debutanti, angajati prin concurs in baza actului administrativ Dispoziția Primarului pe
perioada nedeterminata
Compartimentul Evidenta persoanelor deserveşte o populaţie activă ȋn număr de 19000
persoane, avand arondate urmatoarele localităţi:
•Oras Techirghiol – 8181 de persoane
•Comuna Mereni – 2406 de persoane
-Sat Mereni – 1439
-Sat Miristea – 35
-Sat Ciobanita – 308
-Sat Osmancea – 624
•Comuna Topraisar – 6225 de persoane
-Sat Topraisar – 3679
-Sat Biruinta – 847
-Sat Potarnichea – 512
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-Sat Movilita – 1187
•Comuna Baraganu – 2188 de persoane
-Sat Baraganu – 1216
-Sat Lanurile – 972
In anul 2019, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Techirghiol –
compartiment evidenta persoanelor, – a desfasurat urmatoarele activitati principale:

- A intocmit planurile de activitati ale SPCLEP pentru trimestrele II, III, IV/2019 si I/2020
inregistrate si avizate de ordonatorul principal de credite;
- A desfasurat activitatile zilnice conform planificarilor elaborate si a intocmit analizele de
evaluare a activitatilor executate pe trimestrul IV/2018, I, II si III/2019;
- Au fost intocmite situatii si transmise DGEP Constanta prin diferite cai de comunicare: tel, fax,
VPN, posta, respectiv:
Zilnic: a fost raportat telefonic numarul cererilor inregistrate privind eliberarea cartilor de
identitate si a cartilor de identitate provizorii;
Lunar:
-S-a analizat situatia statistica lunara si s-a completat in acest sens Anexa 1;
-Au fost intocmite si comunicate situatiile cu privire la rebuturile CI inregistrate in activitatea
desfasurata;
-S-au inventariat cartile de identitate provizorii pe baza de PV;
-S-a procedat la consemnarea pe baza de PV a actelor de identitate retrase la ghiseu si distruse;
-S-au raportat toate activitatile inregistrate in cadrul SPCLEP Techirghiol care au fost prezentate
in mass-media locala;
-Privind Planul de masuri nr. N3485843/23.03.2015 pe linia punerii in legalitate cu acte de
identitate a cetatenilor de etnie rroma, s-a prezentat situatia lunara;
-S-a analizat, s-a actualizat in SNIEP si s-a raportat catre DGEP Constanta situatia cetatenilor
restantieri;
Trimestrial:
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-S-au intocmit provesele verbale privind distrugerea actelor de identitate retrase persoanelor
decedate;
-S-a intocmit analiza actiunilor pe linia planului de masuri 3408704/14.01.2014 privind
stabilirea domiciliului in Romania a cetatenilor originari din Republica Moldova.
Semestrial:
-Au fost intocmite si comunicate situatiile cu privire la cazurile de substituire de persoana si
falsuri in activitatea desfasurata.
Anual:
-S-a intocmit procesul verbal privind distrugerea carnetelor cu carti de identitate provizorii conf
prevederilor art. 82 alin 2,3, 4 si 5 din HG 1375/2006;
Personalul Compartimentului de Evidenta a Persoanelor a desfasurat permanent activitatea de
pregatire profesionala, avand ca material informativ radiogramele transmise de catre DEPABD
si DGEP, care le-au fost aduse la cunostinta pe baza de semnatura.
In cadrul SPCLEP s-a asigurat permanent activitatea de secretariat, fiind inregistrate toate
categoriile de documente in registrele special constituite.

Zilnic au fost primite si solutionate cereri de eliberare a actelor de identitate si a celor de
inscriere a mentiunii de resedinta in actele de identitate, conform graficelor cu planificarea
lucratorilor la ghiseu.
Au fost preluate in sistem informatizat imaginile cetatenilor care au depus cereri la ghiseu
precum si celor netransportabili care au solicitat in scris deplasarea cu camera mobila la
domiciliu.

Permanent au fost desfasurate activitati intense pe linia reducerii numarului de persoane cu
actele de identitate expirate in baza Planului de masuri DEPABD-IGPR-3880113/4/12.01.2017.
A fost actualizat permanent Registrul National de Evidenta a Persoanelor in baza comunicarilor
inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale precum si a
documentelor prezentate de cetateni cu ocazia depunerii cererilor.
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O preocupare prioritara in activitatea desfasurata a constituit-o colaborarea cu formatiunile de
Politie, pe linia respectarii si aplicarii prevederilor legale in domeniu, referitor la diminuarea
numarului persoanelor restantiere.

Din analiza activitatii de evidenta a persoanelor pentru anul 2019 au rezultat urmatoarele
activitati:
• Au fost puse in legalitate 2270 de persoane cu acte de identitate, dintre care:
- au fost puse in legalitate 1949 de persoane cu carti de identitate;
- au fost puse in legalitate 321 de persoane cu carti de identitate provizorii;
• S-au aplicat 388 de mentiuni privind stabilirea resedintei;
• Au fost luate in evidenta prin inregistrarea nasterii 175 de persoane;
• Au fost inregistrate 845 de schimbari de domiciliu, dintre care:
-au fost luate in evidenta 388 de persoane la nivel de oras;
-au fost luate in evidenta 457 de persoane la nivel de comuna.
CADRUL LEGAL GENERAL pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea Compartimentul de
Evidenta Persoanelor este următorul :
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele
de identitate ale cetatenilor romani, republicată;
- Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale
cetatenilor romani;
- Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale
de evidenta a persoanelor;
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- Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale
autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului
informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi
rezidenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de
identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 223/2002;
- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi
actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic
European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013.

CAPITOLUL VIII - SERVICIUL PUBLIC SITUATII DE URGENTA
Obiective generale si strategice urmarite in anul 2019
Plecand de la rolul de prevenire, monitorizare, si gestionare a situatiilor de urgenta
manifestate in orasul Techirghiol, in scopul primordial de salvare a vietii oamenilor, bunurilor
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materiale si protejarii mediului, Comitetul local pentru Situatii de Urgenta si-a stabilit ca
obiective generale in anul 2019:
a) cunoasterea caracteristicilor si formelor de manifestare a riscurilor, in scopul eliminarii sau
limitarii pierderilor de vieti omenesti, valorilor materiale si protectia mediului;
b) realizarea unui timp de raspuns optim si a unei operativitati permanente pentru gestionarea
eficienta a situatiilor de urgenta;
c) imbunatatirea parametrilor parteneriatului operational, prin realizarea unui management
integrat al serviciilor de urgenta profesioniste, private si voluntare din zona de competenta;
d) asigurarea unui cadru comunicational transparent, deschis, corect dar mai ales credibil si
eficient, pentru consolidarea increderii populatiei in serviciul voluntar;
e) administrarea patrimoniului si resurselor alocate in conformitate cu legislatia in vigoare.
Compartimentul Prevenirea Incendiilor
In anul 2019, masurile adoptate si actiunile intreprinse in domeniul prevenirii situatiilor
de urgenta au urmarit indeplinirea dezideratului care sta la baza intregii activitati a serviciului –
cresterea nivelului de securitate a vietii cetatenilor, protejarea proprietatii si a mediului.
Totodata, avand in vedere aspectele statistice aferente, precum si directiile de actiune
dispuse de catre Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta “DOBROGEA”, activitatea de
indrumare a populatiei si a agentilor economici, a constituit de asemenea o prioritate.
Pe parcursul acestui an, compartimentul de prevenire a executat o serie de controale de
fond la operatori economici precum si la populatie, verificand pe parcursul acestora modul de
aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor si protectie civila.
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Au fost planificate si desfasurate un numar de 12 controale cu prioritate la categoriile de
obiective in exploatare precizate de catre inspectoratul judetean, si anume: unitati de ingrijire si
cazare a copiilor, unitati de cult, unitati de cultura, si 73 controale la gospodariile populatiei.
Atributul de indrumare si control s-a materializat prin depistarea a 79 deficiente in
domeniul apararii impotriva incendiilor din care 37 au fost inlaturate operativ.
O atentie deosebita s-a acordat reducerii in continuare a numarului arderilor necontrolate
a miristilor si vegetatiei uscate, astfel in anul 2019 s-au inregistrat un numar de 6 incendii, din
care:
- 3 incendii de vegetatie uscata;
- 5 incendii la locuintele cetatenilor;
- 1 incendiu la un cos de fum;
Pentru cunoasterea reala a nivelului de securitate asigurat comunitatii locale, si a
stadiului de gestionare a situatiilor de urgenta la nivelul localitatii, in anul 2019 a fost executat 2
exercitii de interventie, ocazie cu care, componentii echipelor participante au aprofundat
cunostintele teoretice acumulate la pregatirea teoretica si a instructajelor pe linia situatiilor de
urgenta.
Totodata, au fost organizate si desfasurate:
 Interventii pe toata perioada sezonului rece, cu serviciul voluntar pentru situatii de
urgenta pentru deszapezirea strazilor si mentinerea fluientei traficului rutier si pietonal;
 73 de controale tematice incluzand instruiri practice cu membrii componentei preventive
privind desfasurarea si finalizarea activitatilor de control la gospodariile populatiei si institutiile
publice din subordinea consiliului local.
Activitatile de informare preventiva in scoli, desfasurate si finalizate conform
prevederilor Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de
Urgenta nr. 58421/30.06.2010 au cuprins ca obiectiv general, reducerea numarului de incendii la
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locuinte, gospodarii cetatenesti si constientizarea de catre copii a riscurilor si pagubelor ce pot
rezulta ca urmare a jocolui cu focul si producerii incendiilor.
Pe linie operationala
In anul 2019, pentru organizarea, pregatirea si coordonarea activitatilor de interventie de
la echipele serviciului si Centrul Operational, a desfasurat activitati concretizate in principal in:
a). analizarea, evaluarea, monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta, precum si
informarea operativa a esalonului superior, a presedintelui Comitetului Judetean pentru Situatii
de Urgenta si a celorlalte institutii.
b). intocmirea si dupa caz, reactualizarea, periodic sau la ordin, a documentelor si
planurilor operative in concordanta cu noile prevederi legale.
c). instiintarea si avertizarea locuitorilor prin afisare privind iminenta producerii unor
fenomene meteorologice si hidrologice ca urmare a primirii de avertizari de la Inspectoratul
Judetean pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea”.
Un efort deosebit a fost depus si pentru indeplinirea in bune conditii a misiunilor
speciale si de asigurare masuri specifice, prilejuite de sarbatorile legale si religioase in zona de
competenta sau de activitatile cu aglomerari de persoane (manifestari religioase prilejuite de
sarbatoarea PASTELUI a CRACIUNULUI si a altor sarbatori religioase), la care competenta
serviciului voluntar a fost indeplinita.
In anul 2019, nu s-au inregistrat victime cauzate de incendii si nici din alte cauze
datorate situatiilor de urgenta la care s-a intervenit cu echipele specializate ale serviciului
voluntar de situatii de urgenta.
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Alte interventii
Pe parcursul anul 2019, s-a intervenit la limitarea si inlaturarea efectelor caderilor masive
de precipitatii, a inundatiilor, la dezapezirea cailor de comunicatii, a inghetului si caderilor de
polei am intervenit pentru asigurarea conditiilor favorabile de aprovizionare a populatiei cu
produse de stricta necesitate, optimizarea alimentarii cu apa, energie electrica si alimente de
stricta necesitate.
Pe linia asigurarii cu resurse umane
In prezent, serviciul are un Șef de serviciu voluntar, un numar de 20 de voluntari
incadrati in echipe operative si un numar de 4 voluntari incadrati in compartimentul de
prevenire.
Pentru activitatea de indepartare a zapezii si curatarii carosabilului de gheata, s-a incheiat
un contract pentru inchirierea de utilaje pentru deszapezire in valoare de 134550 lei fara TVA.
Serviciul pentru situatii de urgenta nu este inzestrat cu o autospeciala de stins incendii
din cauza lipse fondurilor de la bugetul local.
ALTE ATRIBUTII
-

Am tinut evidenta militara, am raspuns la solicitarile si adresele Structurii Teritoriale
pentru Probleme speciale.

-

In anul 2019, am efectuat achizitiile directe de la furnizorii din zona, in conformitate
cu Fisa postului.

-

Am lucrat documentele de intrare NIR-uri si Bonurile de consum aferente.

-

Am inregistrat in circulatie un numar de 14 mopede si utilaje lente.

-

M-am ocupat de activitatea de servicii veterinare pentru cainii comunitari urmare a
sesizarilor institutiilor, societatilor comerciale si a cetetenilor orasului.

-

Am organizat efectuarea serviciilor de medicina muncii;
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Am efectuat instructajul pentru Sanatatea si securitatea in munca si instructajul
pentru situatii de urgenta;

-

Am indeplinit toate dispozitiile sefilor ierarhici, atat de la conducerea Primariei, cat
si de la esaloanele superioare: Inspectoratul Judetean Pentru Situatii de Urgenta
“Dobrogea”; Prefectura; Structura Teritoriala pentru Probleme speciale.
CAPITOLUL IX - CLUB SPORTIV ”SPARTA TECHIRGHIOL”

Pe parcursul anului competițional 2019, secțiile sport din cadrul Clubului Sportiv Sparta
Techirghiol au înregistrat urmatoarele rezultate:
1. Secția Fotbal
 Echipa fotbal Seniori - Antrenor Balau Mihai:
- la finalul campionatului judetean de fotbal liga IV (2018-2019)
echipa de fotbal seniori s-a clasat pe locul 9 din 18 echipe participante,inregistrand 15
victorii , 6 egaluri si 13 infrangeri.
- la finalul turului campionatului de fotbal desfășurat în anul compețitional (20192020), echipa de fotbal seniori a înregistat 10 victorii, 3 meciuri terminate la egalitate
si 6 înfrangeri, ocupand locul 6 din 18 echipe participante.
 Echipa fotbal Juniori A1 - Antrenor Abdulgani Ezel:
- la finalul campionatului judetean de fotbal liga IV (2018-2019)
echipa de fotbal juniori A1 s-a clasat pe locul 6 din 18 echipe participante,inregistrand
22 victorii , 2 egaluri si 10 infrangeri.
- la finalul turului campionatului de fotbal desfăsurat in anul competițional (20192020) echipa de fotbal junior A1 s-a clasat pe locul 2 din 18 echipe participante ,
inregistrand 15 victorii ,2 meciuri terminate la egalitate si 2 infrangeri.
 Echipa fotbal Juniori “C” - Antrenor Maxim Cosmin :
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- la finalul campionatului judetean de fotbal Juniori C (2018-2019), echipa de fotbal
juniori C s-a clasat pe locul 6 din 7 echipe participante,inregistrand 2 victorii si 10
infrangeri.

- la finalul turului campionatului de fotbal desfasurat in anul competitional (20192020) echipa de fotbal juniori

C s-a clasat pe locul 6 din 8 echipe

participante,inregistrand 5 victorii , 1 egaluri si 5 infrangeri.
 Echipa fotbal Juniori ‘’D’’ - Antrenor Maxim Cosmin :
- la finalul Campionatului Judetean de Fotbal Juniori D (2018-2019)
echipa de fotbal juniori D s-a clasat pe locul 7 din 12 echipe participante,inregistrand
9 victorii , 2 egaluri si 10 infrangeri.
- la finalul turului Campionatului Judetean de Fotbal desfasurat in anul competitional
(2019-2020), echipa de fotbal juniori

D s-a clasat pe locul 8 din 13 echipe

participante,inregistrand 3 victorii , 1 egal si 6 infrangeri.
 Echipa de fotbal Juniori E (2010 -2011) - Antrenor Irofte Mihai
- datorita numarului mare de copii care doresc sa practice fotbalul, am infintat grupa
(2010 - 2011) , care a fost inscrisa in Campionatului Judetean de Fotbal Juniori E
(2019 - 2020).
- la finalul turului Campionatului Judetean de Fotbal desfasurat in anul competitional
(2019-2020), echipa de fotbal juniori D s-a clasat pe locul 8 din 10 echipe
participante,inregistrand 2 victorii , 2 egaluri si 7 infrangeri.
 Echipa de fotbal Juniori 2012 si mai mici - Antrenor Saledin Erduan :
- tot in cadrul clubului activeaza si grupa de juniori nascuti 2012 si mai mici , care se
antreneaza dar nu participa la nici o competitie oficiala deoarece nu au varsta
necesara.
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In luna august s-a organizat Turneul ,,Memorialul Andrei Razvan Alberto 2019” – Editia
a-III-a , grupa 2005 si grupa 2008 ,la care au participat 8 echipe din Judetul Constanta.
2. Secția Sah
Echipa de seniori a Clubului Sportiv Sparta Techirghiol compusa din 10 sportivi seniori de
valoare internaţională,componenţi ai lotului echipei de performaţă CS Sparta Techirghiol
clasată în competiţia cea mai importantă Superliga în care activeză primele 10 echipei ale ţării
pe locul 6.
O performanţă la fel de valoroasă a echipei de seniori a fost clasarea pe locul 4 la Cupa
României.
O activitate intensă se desfășoară la nivelul copiilor si juniorilor intre 6 si 18 ani ,unde sunt
legitimati 18 copii si 6 în curs de legitimare , care au realizat importanța practicării șahului în
dezvoltarea și formarea lor pentru viitor.
Cei mai buni 5 sportivi juniori au participat in perioada 20 - 24 aprilie la Campionatele
naţionale de juniori şi copii sah rapid şi blitz desfăşurate la Calimaneşti Căciulata obţinând
rezultate bune.
Alte participări notabile au fost participarea juniorului echipei de performanţă Ileana George
la marele Open de la Arad unde s-a clasat pe locul 6 si cu o crestere a coeficientului valoric ELO
de 12puncte.ca si participarea la Trofeul Litoralului a sportivului Boris Itkis clasat pe locul 3.
Utilitatea acestor turnee de pregîtire si antrenament s-au dovedit la superligă unde Boris
Itkis a obtinut 7,5 puncte din 9 partide iar Ileana George a punctat decisiv in meciurile
importante.
Rezultate bune au obţinut juniorii nostri la Cupa Cleopatra , Mamaia unde au participat 6
sportivi şi la Mangalia participarea cu 7 juniori.
Un succes pentru care clubul nostru a fost organizarea openului international Trofeul
Techirghiol Mircea Pavlov cu peste 130 participanţi , simultat cu organizarea Campionatelor
nationale de veterani,competiţie la care au participat 14 juniori ai clubului nostru care au obţinut
medalii de argint si bronz Emma Comanescu, Ioana Girip şi Danuţ Craiu.
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De pregătirea copiilor , juniorilor și seniorilor se ocupă Maestrul Internațional Antrenor
Emerit Ing Mircea Pavlov. ,
3. Alte activitati sportive
- In incinta complexului sportiv si-au desfasoara activitatea pe parcursul anului 2019 doua
cluburi sportive private cu disciplinele baschet si karate.
4. Reparatii gard - in luna mai 2019 au inceput lucrarile de intretinere si reparații a
gardului exterior , portilor de acces pietonal si auto existente si a suportului de
prindere a plasei de protectie din spatele portilor de fotbal , lucrari care s-au finalizat
in luna iunie 2019.
5. Construire teren de sport cu gazon sintetic
- in luna august am inceput elaborarea documentatiei necesara pentru achizitia de
„Proiectare si executie teren de sport gazon sintetic cu gradene, iluminat nocturn,
imprejmuire”,teren necesar pentru imbunătățirea accesului populaţiei comunităţii locale, a
tuturor categoriilor de vârstă din zona Techirghiolului la practicarea activității sportive de
întreţinere, respectiv a învățării și practicării fotbalului, a jocurilor sportive de echipă și a
jocurilor sportive individuale , imbunătățirea bazei de selecţie din rândul tinerilor pentru fotbal,
jocuri sportive de echipă și a jocurilor sportive individuale pentru nivelul de performanță, prin
creşterea numărului de practicanţi, de la vârste mici. La finalul anului 2019 procedura de
achizitie a ajuns aproape de final,urmand ca la inceputul anului 2020 sa se finalizeze si sa
inceapa lucrarile de proiectare si executie, unul din putinele terenuri de fotbal din Judetul
Constanta care corespunde cerintelor Federatiei Romane de Fotbal.
INVESTIȚII ÎN CADRUL ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT - 2019
1) Finalizare execuție lucrări în cadrul proiectului ”Modernizare străzi în orașul
Techirghiol” ( 13 strazi): Str. Alecu Russo, Str. Aprodu Purice, Str. Col. Ion
Mărculescu, Str. Enăchiță Văcărescu, Str. Eremia Movilă, Str. Gheorghe Lazar, Str.
Libertății, Str. Ovidiu, Str. Razboieni, Str. Spatarului, Str. 9 Mai, Oltetului si Str. Matei
Basarab;
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2) Finalizare proiect ”Lucrări de modernizare, reabilitare și extindere alei pietonale,
carosabile, parcuri, rețea de iluminat public ornamental, spații verzi și mobilier urban la
ansamblul de blocuri din zona: -strada Al. Puskin; Strada Vasile Alecsandri, strada
Traian;
3) Finalizare Lucrari de executie ansamblul de locuinte sociale pentru chiriași evacuați str. Al. I. Cuza nr. 15;
4) Finalizare proiect ”Reabilitare și modernizare zona centrală Parc Nufărul și Parc
Monument”;
5) Finalizare construire “Clubul pensionarilor”;
6) Finalizare investitie ”Reconstruire cheu acostare si agrement pe lacul Techirghiol”;
7) Finalizare proiect ”Înființare parc joacă pentru copii – Strada Plantelor;
8) Finalizare proiect ”Contruire Parcare Pavilion Bai Reci;
9) Extindere retea electrică de iluminat public din Str. A.I.Cuza oraș Techirghiol;
10) Extindere retea electrică de iluminat public din Str. Fermei oraș Techirghiol.

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
1) Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear

şi a activităţilor recreative în

staţiunea Techirghiol, judeţul Constanţa - valoare totala 15.520.651,63 lei,
2) Creşterea atractivităţii turistice a staţiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare zona A202 - valoare totala 16.387.900,36 lei.
3) Modernizare şi extindere Teatrul de vară şi reabilitare trotuare din zona adiacentă în
oraş Techirghiol, jud. Constanţa - valoare totala 7.778.279,47 lei.
4) Valorificarea potenţialului balnear şi turistic al lacului Techirghiol prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare - valoare totala 10.728.627,76 lei.
5) Îmbunătăţirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat într-o grădină
publică, oraş Techirghiol, jud.Constanţa -valoare totala 1.054.622,00 lei. In
implementare
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6) Cresterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”,
oras Techirghiol, jud. Constanta - valoare totala 2.911.732,62 lei.
7) S-a achizitionat o automăturatoare de către oraşul Techirghiol, jud. Constanta Măsura
3.4/6B(G.A.L.)

SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ
O preocupare majoră și permanentă este creșterea calității serviciilor de interes public,
prestate în beneficiul locuitorilor orașului Techirghiol, precum și al instituțiilor publice
/agenților economici care activează pe raza administrativ – teritorială.
În acest scop s-au incheiat în anul 2019 contracte de delegare de gestiune, respectiv:
 Contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public in orasul
Techirghiol;
 Contract de delegare gestiune prin concesionare a serviciului de salubrizare în orașul
Techirghiol ;
 Concesionare prin licitatie publica deschisa a Serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân.

Un proiect de anvergură pe care locuitorii orașului nostru îl asteaptă de multă vreme este
”Înființarea distribuției de gaze naturale în orașul Techirghiol” .
În luna octombrie 2019 s-a semnat Contractul de proiectare si executie pentru aceasta
investitie. Proiectul are o valoare de 10,3 milioane lei, fara TVA din care contributia
autoritatii locale este de 5,5 milioane iar cea a concesionarului este de 4,8 milioane lei.
Conform contractului se estimează ca la sfarșitul anului 2020 vor fi primele racordări
la rețeaua de distribuție de gaze naturale .
ÎNVĂTĂMÂNT, CUTURĂ
 Școală bună înseamnă o comunitate consolidată! Investiția în grădinițe, școli și
licee înseamnă investiția în comunitatea locală unde ele funcționeaza.
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 Împreună cu Consiliul local ne-am asumat responsabilitati pentru ca activitatea
școlii să se desfașoare în condiții dintre cele mai bune.
 În anul 2019 s-au reabilitat grupurile sanitare, împrejmuirea liceului, sistemul de
termoficare.
 S-au alocat banii pentru dotări: mobilier școlar, jaluzele, table interactive,
laptopuri.
 În decembrie 2019 s-a semnat Contractul de lucrari pentru executie ”Construire
Sala de sport pentru activități sportive din cadrul Liceului Teoretic Emil
Racoviță Techirghiol”, ce va fi construita in curtea interioara a liceului si are o
valoare totala de peste 1,5 milioane de lei.
 Reabilitarea clădirii Liceul Teoretic ”Emil Racovita” este obiectivul proiectului
cu finantare europeană ”Cresterea eficientei energetice a clădirii publice –
Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, oras Techirghiol, jud. Constanta” cu o valoare
totala de 2.911.732,62 lei .

SERVICII SOCIALE:
 S-au acordat ajutoare de urgenţă in valoare de 89.970,00 lei;
 S-au acordat tichete sociale persoanelor singure/familii cu probleme sociale în
valoare de 19.250,00 lei.
 S-a subventionat transportul studentilor, al minorilor cu handicap si
apartinatorilor în valoare de 13.277,00 lei.
 Programul social ”O sansa la educatie.O sansa la o viata mai buna! ” a continuat
si anul 2019, asigurand o masa calda pentru copiii din familii marginalizate cu
risc de abandon scolar .
Gândurile noastre se îndreaptă acum spre ceea ce avem de făcut în anul 2020. Ştiu că
va fi un an greu, dar cu toate acestea am convingerea că vom reuşi să continuăm
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transformarea în bine a oraşului, să continuăm proiectele pe care le-am început, dar şi să
demarăm altele noi.
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
PENTRU ANUL 2020:
1. Începere execuție lucrări in cadrul proiectului ”Înființare distribuție gaze naturale în
orașul Techirghiol”;
2. Repartizare locuinte sociale ,, Ansamblu Locuințe sociale D+P+2E+M, trei tronsoane
(48 locuinte), str. Al. I. Cuza nr. 15, Techirghiol;
1. Finalizare lucrări extindere sediul nou Primarie;
3. ”Construire Sala de sport pentru activități sportive din cadrul Liceului Teoretic Emil
Racoviță Techirghiol”;
4. ”Proiectare si executie teren de sport sintetic cu gradene, iluminat nocturn și împrejumuire
din cadrul Clubului Sportiv ”Sparta Techirghiol”;
5. Lucrări de întreținere străzi prin tratament bituminos;
6. Elaborare proiect tehnic pentru rețeaua de iluminat public în zona A 105/2, Zona activități
economice si SRM gaze;
7. Elaborare documentație tehnică – ”Extindere rețea de iluminat public în orașul
Techirghiol”;
8. Finalizare Plan Urbanistic General în orașul Techirghiol;
9. Elaborare documentație pentru proiectul de ”Modernizare și reabilitare străzi în orașul
Techirghiol” –23 strazi: Str. Walter Mărăcineanu, Str. George Enescu, Str. Dimitrie
Cantemir, Str. Ion Creangă Tr.II, Str. Plantelor (Tr. Mihai Eminescu – Walter
Mărăcineanu), Str. Samuel Micu, Str. Pericle Macri, Str. Halil Cadâr, Str. Dr. Istrate,
Str. Crișana, Str. Macilor, Str. Petre Țuțea, Str. Emil Cioran, Str. Mircea Eliade, Str.
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Elena Cuza, Str. Nordului, Str. Mihail Sadoveanu, Str. Dimitrie Bolintineanu,
Prelungire Câmpinei, Str. Veniamin Costache, Zona Nenciu Stoian, Str. Fermei,
Prelungire Pușkin.
PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
1. Execuție lucrări in cadrul proiectului ”Modernizare şi extindere Teatrul de Vară şi
reabilitare trotuare din zona adiacentă în oraş Techirghiol, jud. Constanţa”;
2. Execuție lucrări in cadrul

proiectului „Creșterea atractivității turistice a stațiunii

balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare zona A202
(strazile Moldovei, Munteniei, Transilvaniei, Olteniei (Tronson 1 si 2), Banatului
(Tronson 1 si 2), Muresului si Marasti);
3. Execuție lucrări in cadrul proiectului ”Cresterea eficientei energetice a cladirii publice Liceul Teoretic Emil Racovita, oras Techirghiol, jud.l Constanta”;
4. Execuție lucrări la proiectului "Valorificarea potenţialului balnear şi turistic al lacului
Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare" ( Str. Lacului);
5.

Finalizare proiect ”Îmbunatatirea mediului urban prin transformarea unui teren
neutilizat in gradina publica, in oras Techirghiol, jud. Constanta”;

6. Finalizare proiect „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear şi a activităţilor
recreative în staţiunea Techirghiol, judeţul Constanţa” - Str. Alexandru Ioan Cuza,
Str. Alexandru Vlahută, Str. Ana Ipatescu, Str. Bekir Cobanzade, Str. Câmpinei, Str.
Gheorghe Șincai, Str. Ion Creangă, Str. Lupeni, Str. Maior Șonțu, Str. Plantelor, Str.
Vasile Lupu, Str. Dr. Victor Climescu, Str.

Ioan Țuculescu si se vor reabilita

trotuarele pe străzile Mihai Eminescu și Alex.andru Pușkin;
Vom continua cu respectarea principiilor si ideilor de acțiune :
 Respect, solidaritate, dialog și non-discriminare.
 Responsabilizarea si modernizarea primariei, care să trateze în mod egal și transparent
toți cetățenii;
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 Transparentizarea și reformarea instituției în direcția deschiderii lor către public și
societatea civilă;
 Cheltuirea transparentă și eficientă a banului public;
Ne propunem sa fim un reper al eficientei, coerentei actului decizional si transparentei
administrative, sa sustinem crearea unei comunitati active si dinamice, sa atragem investitii si
sa generam proiecte de importanta strategica pentru oraș si cetateni, si toate acestea sa conduca
la CRESTEREA CALITATII VIETII IN ORAȘUL TECHIRGHIOL.
Prin intermediul prezentului raport, precum si prin numeroasele actiuni intreprinse pe
parcursul mandatului meu, am dovedit ca ne dorim o comunicare deschisa si transparenta
pentru a pune bazele unui parteneriat real intre Primaria orasului Techirghiol si cetateni.
Adresez mulțumiri in mod special cetățenilor Orașului Techirghiol, tuturor colegilor
din echipa : consilierilor locali, viceprimarului, secratarul general al orașului, angajaților din
Primăria Techirghiol

pentru sprijunul și contribuția adusă la consolidarea Orașului

Techirghiol.
Procesul de modernizare a orașului este unul continuu, de aceea vom muncii pentru
dezvoltarea acestuia, să asiguram transparența, ordinea, curățenia și gestionarea corecta a
banilor publici.
Mulțumesc mult celor care reflecta obiectiv activitatea noastră și contribuie la formarea
unei percepții corecte a comunității asupra realității din jur.
Principala avere a orașului sunteți dumneavoastră și de aceea, ca primar, îmi dedic
întreaga pricepere și energie pentru fiecare, alături de echipa mea, vă consider parteneri în toate
proiectele administrației publice locale.
Cu respect și considerație,

Soceanu Iulian - Constantin
Primarului orașului Techirghiol
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