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PROIECT 

  

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului tehnic PT 224-2020 

„Reabilitare iluminat public Parc de recreere Techirghiol” 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in ședința ordinara din 30.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar – 

Soceanu Iulian,  

 Având în vedere : 

− Proces verbal de predare   primire a PT 224-2020 conform Act aditional nr.10833/03.07.2020 

la Contractul nr.18101//01.11.2018 privind „Reabilitarea iluminatului public Parc de recreere 

Techirghiol”, 

− HCL nr.92/24.06.2020 privind modificare prin Act adițional a Contractului de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Techirghiol nr.18101/01.11.2018 

 

            În conformitate cu : 

− HG.907/2016 privid Etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice,  

− Legea 230/2006  a Serviciului de iluminat public,  

− Legea 100/2016-Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,  

− Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,  

− O.U.G nr 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006,  

− Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.7, lit. n din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Art.1. - Se aprobă  Proiectul tehnic PT 224-2020 - „Reabilitare iluminat public Parc de recreere 

Techirghiol”, potrivit documentației tehnico-economice anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. - Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

  

                            

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr. 12176/23.07.2020 

 

VIZAT, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic PT 224-2020 

„Reabilitare iluminat public Parc de recreere Techirghiol” 

 

           I. TEMEIUL DE FAPT:   Temeiul de fapt este reprezentat de Proces verbal de predare   

primire a PT 224-2020 conform Act aditional nr.10833/03.07.2020 la Contractul 

nr.18101//01.11.2018 privind „Reabilitarea iluminatului public Parc de recreere Techirghiol” si 

a HCL nr.92/24.06.2020. 

 

1. TEMEIUL DE DREPT:   HG.907/2016 privid Etapele de elaborare si continutul cadru 

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice, Legea 230/2006  a Serviciului de iluminat public, Legea 100/2016-Lege 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, Legea nr.51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilitati publice si O.U.G nr 13/2008 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.51/2006, Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei si 

confom art.129 alin(7) lit.n din OUG nr.57/2019 Cod administrativ. 

 

2. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: Proiectul de hotarare are ca obiect aprobarea 

de catre Consiliul local a Proiectului tehnic PT 224-2020 „Reabilitare iluminat public 

Parc de recreere Techirghiol” de catre concesionarul SC.ELECTROMAGNETICA SA 

si predat in baza Procesului verbal de predare primire a PT 224-2020 

nr.12157/23.07.2020, in vederea realizarii investitiilor propuse prin acesta la nivelul 

UAT Techirghiol. 

 

 

3. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: In conformitate cu art.129 alin( 7) lit.n din 

OUG nr.57/2019 Cod administrativ, consiliul local adopta hotarari.  
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4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: Avand in vedere H.C.L. nr.92/24.06.2020 - aprobarea 

investitiei privind modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat pentru Parcul de 

receeere si incheierea Actului aditional nr.10833/03.07.2020 la Contractul de delegare de 

gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public din orasul Techirghiol 

nr.18101//01.11.2018 privind „Modernizarea sistemului de iluminat public in orasul 

Techirghiol” si Procesul verbal de predare primire nr.12157/23.07.2020, se propune spre 

aprobare  Proiectul tehnic „Reabilitare iluminat public Parc de recreere Techirghiol”  

PT 224-2020 . 

 

5. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE   Contractul Nr. 18101/01.11.2018 ce reprezinta  

delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orasul Techirghiol, 

Adresa nr.9364/10.06.2020, HCL nr.92/24.06.2020, Actul aditional nr.10833/03.07.2020, 

Proces verbal de predare-primire nr.12157/23.07.2020 si Proiectul tehnic – PT 224-2020. 

        

 

 

 

 

              Sef Serviciu Financiar Economic                              Director D.P.G.C 

                 Responsabil finanaciar                                          Responsabil tehnic 

                   Valeanu Viorel                                                    Dumitrache Mihaela 
 

                                                                                    

      

 

 

   

 
 

 


