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Nr. 4109/19.03.2018
Raport elaborat al primarului privind starea economică , socială și de mediu a orașului Techirghiol
pentru anul 2017, activitatea administrație publice locale pe anul 2017,
precum și obiectivele propuse pentru anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 63, alin.(3), lit. a din legea 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată,cu modificarile și completările ulterioare, atribuții referitoare la relația cu
Consiliul local Techirghiol, vă prezint Raportul primarului privind starea economică, socială și de
mediu a orașului Techirghiol, pentru anul 2017, activitatea administrației publice locale pe anul
2017, precum și obiectivele propuse pentru anul 2018.
Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetățenilor orașului o imagine generală asupra
activității noastre in anul care a trecut, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunitățoo
locale.
Așa cum am încercat în fiecare an, acest raport nu vreau sa reprezinte doar un act administrativ
impersonal, ci să fie un instrument de infomare a cetățenilor orașului cu privire la modul și eficiența
rezolvarii treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de
îndeplinire a obiectivelor propuse.
Și în anul 2017, la toate realizările instituției, un aport deosebit de important a fost adus de
întregul aparat de specialitate al primarului și de personalul din cadrul Direcției Publice de Gospodărie
Comunală care convins de importanța muncii sale a depus eforturi remarcabile pentru obținerea
rezultatelor care vor fi prezentate în continuare.
Administrația publică locală s-a straduit și în anul 2017 sa găseasca cele mai bune soluții pentru
o gospodărire cat mai corectă a banilor publici.
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2017 ale compartimentelor
funcționale ale aparatului de specialitate al primarului, evidențiind cu precădere obiectivele de
activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor
consiliului local și a dispozițiilor emise de primar.
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Capitolul I. Bugetul local pe anul 2017
Situația Bugetului local pe anul 2017 a fost după cum urmează :
1.

Venituri
•

Prevederi bugetare inițiale – 16.755.148 lei ;

•

Prevederi bugetare definitive – 27.406.101 lei ;

•

Încasări realizate – 22.008.151 lei.

2. Cheltuieli
•

Credite bugetare inițiale – 16.755.149 lei ;

•

Credite bugetare definitive – 27.406.101 lei ;

•

Plăți efectuate – 15.133.603 lei.

Excedentul înregistrat la sfârșitul anului 2017 este în cuantum de 6.874.548 lei la care se adaugă
excedentul anului 2016, în cuantum de 3.763.348,72 lei.
După cum s-a putut observa din prezentarea datelor de mai sus, în cursul anului 2017 s-a
încercat și putem spune că s-a reușit încasarea taxelor și impozitelor locale de la contribuabili, acestea
realizându-se într-un procent mai mare față de anul 2016.
În anul 2017 au fost înregistrate un numar de 16 rectificări bugetare.
Gradul de colectare a veniturilor din taxele și impozitele locale pe anul 2017 este de 62%.
Numărul înștiințărilor de plată emise de către contribuabili persoane fizice și juridice – 10200.
Numărul certificatelor fiscale eliberate pe anul 2017 este de 1776.
Numărul facturilor înregistrate pe anul 2017 este de 492.
Capitolul II. Administrație publică locală
Înregistrarea în registru de intrare – ieșire – în cadrul compartimentului registratură au fost
înregistrate în registrul de intrare – ieșire un număr de 20997 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 12 petiții.
Numărul Dispozițiilor Primarului înregistrate pe anul 2017 este de 836 Dispoziții.
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Numărul Hotărârilor de Consiliu Local înregistrate pe anul 2017 este de 315 de hotărâri.
Un număr de 17 de dosare au fost soluționate in anul 2017, iar un număr de 63 de dosare sunt în
curs de soluționare, acestea aflându-se în diferite faze procesuale fond, apel sau recurs.
Activitatea Asistenței Sociale și Autoritate Tutelară desfăsurată in cadrul Serviciului
Administrație Publică Locală este prezentată astfel :
Situația serviciilor sociale prestate

Cazuri

Beneficiari VMG (ajutor social )

20

Alocații de susținere familială

23

Alocații de stat

48

Concedii creștere copil

65

Anchete

sociale

pentru

evaluari

medicale,

183

instanță și actualizari VMG,ASF, handicap
Anchete sociale si constituirea documentațiilor

37

pentru diferite situații de dificultate (ajutoare
financiare medicale și de deces, loc de veci
gratuit,

la

solicitarea

DGASPC

Constanța,

atribuire spațiu,etc)
Instituirea curatelei

10

Subvenționarea abonamentelor de transport

12 / luna

Inițierea măsurii de plasament

7

Acordarea ajutorului de încalzire a locuintei

45

Distribuirera

800

alimentelor

pe

programul

guvernamental pentru persoane marginalizate si
pachete ptr. Sărbători
Angajarea

de

asistenți

sociali

sau

plata

59

Monitorizarea prin raport periodic a cazurilor de

130

indemnizației cf. Legii 448/2006
plasament, curatelă,

asistenți personali, copii

abandonați spital, copii ai căror parinți sunt
plecați in străinătate.
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Constituirea dosarelor pentru acordarea tichetelor

7 / luna

de gradiniță.
Monitorizarea Mesei calde pentru elevi si

25 / zilnic

distribuirea porțiilor rămse (prin neprezentarea
elevilor)

către

bătrânii

fără

susținători

/

nedeplasabili.
Eliberare adeverințe beneficiari alocație pentru

38

susținerea familiei ASF
Eliberare adeverințe beneficiari ajutor social

40

VMG
Inregistrare contracte de arenda

150

-

Istorice de rol ;

47

-

Adeverințe de vechime in CAP cu anii

40

lucrați :

Capitolul III. Urbanism
În cadrul Serviciului Urbansim, în anul 2017 au fost eliberate un număr de :
-

385 certificate de urbanism ;

-

140 autorizații de construire ;

-

1250 certificate de nomenclatură stradală ;

-

5 procese verbale de sanctionare contraventionala privind incalcarea prevederilor Legii nr.
50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
Comisia locală de fond funciar
In anul 2017, Comisia Locala de Fond Funciar Techirghiol s-a intrunit in 6 sedinte, a
corespondat cu Comisia Judeteana de Fond Funciar Constanta si ANRP Bucuresti.
Investiții efectuate pe anul 2017
1. Execuția lucrărilor de modernizare, reabilitare si extindere alei pietonale, carosabile,
parcuri, rețea de iluminat public ornamental, spații verzi și mobilier urban la ansamblul
de blocuri din zona Vasile Alecsandri.
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2. Lucrări de întreținere a drumurilor prin reparerea și completarea cu aport de piatra –
macadam a suprafeței carosabile pe străzi din Techirghiol. Totalizând aproximativ 8000
mp pe urmatoarele tronsoane des trăzi: Str. Fermei, Str. Decebal, prel. A. Vlaicu, Str.
Crișana, Str. Dr. Istrate, Str. Decebal, Str. Magnoliei, prel. A. Pușkin, Str. Dimitrie
Bolintineanu, Str. Gh. Asachi, Str. Enachiță Văcărescu, Prel. Ion Creangă.
3. Lucrări de întreținere a drumurilor prin plombări asfaltice: 510 mp în următoarele
locații: Str. Dr. Victor Climescu, Str. Percărușului, B.dul Victoriei, str. Mihai Eminescu,
str. Mihai Viteazu, str. Nicolae Balcescu, Piata Republicii, str. Pct. Ion Țuculescu, Str.
Ecaterina Varga, Str. Muncii, Str. Eroilor, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Plevnei.
4. Lucrări de renovare și reparații în incinta Liceului Teoretic ”Emil Racoviță”
Techirghiol.
5. Execuția lucrărilor 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 Al. Pușkin
Capitolul IV. Serviciul Public Gospodărie Comunală
Pe parcursul anului 2017, Serviciul Public de Gospodărie Comunala a asigurat urmatoarele
servicii de salubrizare :
a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare
provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, la
groapa ecologica Costinesti, in baza contractului de depozitare deseuri nr.10492/23.06.2017,
fară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și
acumulatori;
b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, in baza contractului de
depozitare deseuri nr.10492/23.06.2017.
c)

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 in baza contractului de prestari servicii nr.7306/02.05.2017.
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d) 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 Seviciului Public de Gospodarire
Comunala, a echipelor de interventie si a utilajelor specializate inchirite pe baza de contract
pentru situatiile de urgenta.
e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile
de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;
f) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea, activitati derulate pe parcursul anului 2017 pe raza
UAT Techirghiol, prin care s-a asigurat dezinsectia malului Lacului Techirghiol, dezinsectia si
dezinfectia unitatilor de invatamant si a spatiilor deschise adiacente, prestate in baza
contractului de prestari servicii nr.12419/27.07.2017 .In baza contractului de prestari servicii
nr.12420/27.07.2017 s-a efectuat deratizarea ghenelor de colectare a deseurilor, amplasate pe
raza UAT Techirghiol si a subsolurilor si dependintelor unitatilor de invatamat si a institutiilor
publice.
g) s-au efectuat lucrari de toamna, de toaletare a arborilor batrani, uscati sau care reprezentau un
pericol pentru siguranta cetatenilor, efectuate de echipa Serviciului Public de Gospodarire
Comunala, cu echipamente din dotarea Serviciului Public si cu ajutorul utilajelor specializate.
h)in vederea realizării activității de colectare separată a deseurilor reciclabile, conform legii, sau distribuit pe raza orasului, in cursul anului 2017, recipiente și containere de colectare prin
grija autorității administrației publice locale.
i) In primavara anului 2017 s-a desfășurat Campania de curățenie de primavară ”IMPREUNĂ
PENTRU UN ORAȘ MAI CURAT” desfășurată în perioada 6 martie – 14 aprilie la nivelul
întregului oraș , în cadrul căreia s-a realizat de către Formația de întreținere mal-lac și
întreținere domeniu public din cadrul Direcției Publice de Gospodărie Comunală și cu sprijinul
cetățenilor curățenia și ordinea pe teritoriul localității, buna gospodărire și respectarea normelor
de igienă.
j) În vederea realizării activității de colectare separată a deșeurilor reciclabile, conform legii, sau amplasat pe raza orasului în cursul anului 2017, containere de colectare separată a deșeurilor
reciclabile prin grija autorității administrației publice locale.
k)S-a achiziționat o autogunoieră în vederea mentinerii curățeniei orasului.
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l)In anul 2017 s-a realizat si aprobat prin HCL nr. 287/12.12.2017 documentația de specialitate
necesară pentru demararea procedurii de delegare a gestiunii pentru serviciul public de
salubrizare al orașului Techirghiol.
m) S-a încheiat Contracul cadrul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuire a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 14221/31.08.2017 prin care
a fost preluat sitemul de iluminat public de la E- Distribuție Dobrogea SA.

Capitolul V. Poliția Locala a orasului Techirghiol

In anul 2017 Serviciul Politia Locala a aplicat un numar de 57 sanctiuni contraventionale in
valoare de 28.900 lei :
-

57 sanctiuni s-au aplicat conform H.C.L. NR. 171/2015 privind depozitarea deseurilor,
parcarea autovehiculelor pe spatiul verde, spartul semintelor in parc, circulatia pe drumurile
publice fara plata tramei stradale etc;

-

În perioada de referință, polițiștii locali din cadrul serviciului au aplicat un număr de 18
sancțiuni contravenționale conform

O.U.G. 195/2002

privind circulația pe drumurile

publice, totodată fiind aplicate și un număr de 36 puncte penalizare.

Activitatea desfasurata de Politia Locala, conform atributiilor stabilite in Legea nr.155/2010,
este asigurata in momentul de fata de 8

politisti locali, constituiti intr-un dispozitiv dupa cum

urmeaza :
-

s-a efectuat serviciul de patrulare pe toată raza orasului Techirghiol, în funcţie de necesităţi şi
posibilităţi, şi în patrule mixte împreună cu agenţii de la Poliţia oraș Techirghiol (în intervalul
22.00 – 06.00);

-

s-a asigurat la obiectivele proprietate oras Techirghiol : Primarie , Parc Auto, Sala de Sport,
Stadion, Biblioteca , Liceul Teoretic Emil Racovita , Gradinita nr.1, Casa de Cultura Constantin
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Tanase, Gradinita nr. 2, Cimitir, Teatrul de Vara, Piscina , Parc Mal Techirghiol, Parc Faleza,
Locul de joaca copii Parc , Parc Terapeutic Sanatoriu, Gradina Botanica ;
-

a fost inclusă în itinerariile de patrulare Liceul Teoretic Emil Racovița, în vederea menţinerii
ordinii şi liniştii publice, prevenirea actelor de violenţă şi descurajarea comiterii unor fapte
antisociale;

-

s-au verificat incalcarea normelor legale privind oprirea , stationarea , parcarea autovehiculelor
si acesul interzis in zona Sanatoriului Balnear Techirghiol,

Zona Centrală , zona Liceul

Teoretic Emil Racovita, B-dul Victoriei;
-

actiuni impreuna cu Politia nationala-apeluri 112 - ( tulburarea ordinii si linistii publice,
conflicte familiale, etc);

-

s-au asigurat ordinea si liniștea publică cu ocazia manifestarilor si spectacolelor organizate de
primaria orasului

Techirghiol (1 Iunie-Ziua internationala a copilului, Zilele Orasului

Techirghiol, etc ).
Capitolul VI. Achiziții publice
Compartimentul achiziții publice pe parcursul anului 2017 a realizat următoarele obiective:
-

6 proceduri de achiziție publică;

-

6 contracte încheiate în urma finalizării procedurilor;

-

Valoarea contractelor încheiate în urma procedurilor – 7.459.794,13 lei;

-

64 de contracte de achiziție directă ;

-

Valoarea totală a contractelor de achiziție directă realizate prin SEAP – 1.815.769,55 lei fără
TVA;

-

Valoarea totală a contractelor de achiziție publică offline – 49.534 fără TVA;

-

Numărul total de achiziții directe realizate prin SEAP – 342;

-

Valoare totală achiziții directe realizate prin SEAP – 2.328.750,47 lei fără TVA.
Capitolul VII. COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR
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Compartimentul Evidenta Persoanelor, functionează cu 2 lucratori, functionari publici, 1
inspector principal si 1 referent superior, angajati prin concurs in baza actului administrativ Dispozitia
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
- Sat Movilita – 1187
• Comuna Baraganu – 2188 de persoane
- Sat Baraganu – 1216
- Sat Lanurile – 972
In anul 2017, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Techirghiol –
compartiment evidenta persoanelor – a desfasurat urmatoarele activitati principale:
1. A intocit planurile de activitati ale SPCLEP pentru trimestrele II,III, IV 2017 si I 2018
inregistrate si avizate de ordonatorul principal de credite;
2. A desfasurat activitatile zilnice conform planificarilor elaborate si a intocmit analizale
de evaluare a activitatilor executate pe primestrul IV 2016, I, II, si III 2017;
3. Au fost întocmite situații si transmise D.P.J.E.P. Constanta prin diferite cai de
comunicare: tel/fax/VPN/posta, respectiv:
Trimestrial:
-

s-au întocmit procesele verbale privind distrugerea actelor de identitate retrase
persoanelor decedate;
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-

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;

-

s-a intocmit situatia trimestriala privind distribuirea cartilor de alegator.

Din analiza activitatii de evidenta a persoanelor pentru anul 2017 au rezultat urmatoarele
activitati:
•

au fost puse in legalitate 2198 de persoane cu acte de identitate, dintre care:
- au fost puse in legalitate 1998 de persoane cu carti de identitate
- au fost puse in legalitate 200 persoane cu carti de identitate provizorii;

•

s-au aplicat 348 de mentiuni privind stabilirea resedintei;

•

au fost luate in evidenta prin înregistrarea nașterii 234 de persoane;

•

au fost inregistrate 860 de schimbari de domiciliu, dintre care:
- au fost luate in evidenta 391 de persoane la nivel de oras;
•

au fost luate in evidenta 469 de persoane la nivel de comuna.
Capitolul VIII. 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.
PENTRU ANUL 2017 COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ a asigurat:
- relaţia cu publicul ;
- Eliberarea unui numar de 23 certificate de nastere si extrase multilingve de nastere ;
- Eliberarea unui numar de 88 certificate de casatorie de pe actele de stare civilă;
- Eliberarea unui numar de 98 certificate de deces de pe actele de stare civilă;
- Eliberarea unui numar de 197 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 înregistrate 26 divorturi, din care:
-Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrative - 1 dosar solutionat;
- Verificari facute pentru dosarele de schimbare de nume primite de la primariile arondate serviciului;
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-Solutionarea dosare de rectificarea actelor de stare civilă, - 3 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 - 62 livretelor de familie;
- Solicitare, la cerere, de la unitati administrative a unui numar de - 26 certificate de stare civila ;
- Mentiuni operate pe actele de stare civila, aflate in arhiva starii civile, in numar de - 171 mentiuni;
-Comunicari de mentiuni trimise la alte SPCLP/primarii - 316 comunicari;
- Comunicari de mentiuni primite si operate in exemplarul I - 131 comunicari;
- Comunicari operate si transmise la exemplarul II, la DPJEP - 171comunicari;
- Comunicari de modificari intervenite în statutul civil al persoanei - 99 comunicari;
-Diverse adrese, indrumari, adrese DPJEP si DEPABD - 44 adrese;
- Buletinele statistice intocmite, in numar de - 152 buletine;
- Eliberarea sesizarilor privind deschiderea procedurii succesorale, - 90 anexe;
- Intocmirea situatiilor lunare si semestriale si transmiterea lor in termen, conform legii.
Permiteți-mi să vă aduc în atenție doar câteva din lucrurile pe care, împreună, am reușit să le
realizăm în anul 2017, în orașul Techirghiol.
1. La sfârșitul anul 2017 s-a semnat Contractul nr. 732/28.11.2017 cu finanțare europeană în
valoarea de 15.520.651,63 lei. În cadrul acestui proiect se va moderniza infrastructura pentru
următoarele străzi: 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. Pt. Ioan Țuculescu si se vor reabilita
trotuarele pe străzile Mihai Eminescu și Alexandru Pușkin.
2. S- a semnat Contractul de finantare nr. 20899/28.12.2017 prin Programul Național de
Dezvoltare Locală în valoare de 3.711.736 lei, prin care se vor moderniza 11 străzi din orașul
Techirghiol:( Str. Alecu Russo, Str. Aprodu Purice, str. Cl. Marculescu, Str. Enăchiță Văcărescu,
Str. Eremia Movilă, Str. Ghe. Lazăr, Str. Libertății, Str. Ovidiu, Str. Războieni, Str. Spătarului, Str.
9 Mai).
3. S-au depus 5 cereri de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru
proiectele:
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•

,,Dezvoltarea durabilă a turismului în staţiunea balneară Techirghiol prin
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare,, ( Str. Dobrogei – zona A202) - valoare
proiect – 12.013,351 lei .

•

"Valorificarea potenţialului balnear şi turistic al lacului Techirghiol prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare" (Strada Lacului – zona Nenciu Stoian), - valoare proiect
– 10.686,620 lei.

•

„Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare zona A202”. ( Str. Moldovei, Str. Munteniei, Str.
Transilvaniei, Str. Olteniei, Str. Banatului, Str. Mureșului, Str. Mărăști) – valoare proiect –
16.450,586 lei.

•

“Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceul Teoretic Emil Racovita, Oras
Techirghiol, Judetul Constanta” – valoare proiect – 2.911,730 lei.

•

”Îmbunătățirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat în grădină
publică, în oraș Techirghiol, jud. Constanța” – valoare proiect – 1.054,620 lei.

4. S-au demarat lucrările de proiectare și execuție lucrări de extindere a sediului Primariei – valoare
lucrări 1.394.600 lei fără TVA.
5. S-au finalizat lucrările de împietruire pe străzile: prelungire Avram Iancu, str. Fermei, Str.
Decebal, str. Crișana, str. Dr. Istrate, Str Magnoliei, prel. Al. Pușkin, Str. D. Bolintineanu, Str.
Ghe. Asachi, Str. E. Vacarescu, prel. Ion. Creangă.
6. S-au facut demersuri pentru aducerea magistralei de gaz Negru Vodă – Techirghiol în orașul
nostru, precum și finalizarea SF pentru racordarea orașului la conducta magistrală gaz Negru
Vodă – Techirghiol.
7. S-au realizat lucrări de renovare și reparații în incinta Liceului Teoretic ”Emil Racoviță”.
8. S-au executat 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
străzilor Al. Pușkin și Vasile Alecsandri.
9.

Orașul Techirghiol s-a clasat pentru al doilea an consecutiv pe locul I, în topul Stațiunilor
Balneare.

10. Atragerea de investitori privați care în următorii ani vor face investiții de peste 50.000.000 euro
prin care se vor creea peste 400 de locuri de muncă.
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11. S-au început lucrările la ansamblul de blocuri sociale din strada Alexandru Ioan Cuza din orașul
Techirghiol.
Pentru anul 2018, ne propunem să realizăm cu success, următoarele obiective:
1. Implementarea proiectelor cu finanțare europeană si guvernamentală.
2. Obținerea avizelor pentru proiectul de distribuție gaze în orașul Techirghiol și demararea
procedurilor de licitație publică în vederea atribuirii contractului de executie lucrări.
3. Reabilitarea iluminatului public în orașul Techirghiol prin înlocuirea lămpilor existente cu lămpi
tip LED.
4. Modernizarea parcului din Zona Piața Republicii.
5. Demararea și finalizarea proiectului de modernizare a infrastructurii din zona blocurilor din Str.
Traian.
6. Reabilitarea și modernizarea Grădiniței Pinocchio și Grădinița nr. 2, prin crearea unor spații
moderne de joacă și a împrejmuirii acestora.
7. Continuarea programului de împietruire în orașul Techirghiol.
8. Continuarea proiectului social ”O șansă la educație. O șansă la o viață mai bună!”.
Adresez mulțumiri in mod special cetățenilor

Orașului Techirghiol, tuturor colegilor din

echipa : consilierilor locali, viceprimarului, secratarul

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.

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN –CONSTANTIN
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