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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 29.05.2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 342/22.05.2020 

Consilieri prezenţi: 15 

Consilieri absenţi: - 

Preşedinte de şedinţă:  Florin Zisu 

 

       Se supune la vot procesul-verbal al şedintei din data de 30.04.2020. 

 - 14 voturi pentru. 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de 

colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a 

deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol nr. 980/21.01.2020 . 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii proiectului « Corp nou P+1E - sediu 

Primarie si Consiliul Local, organizare de santier si amenajare spatii verzi »,  aprobat 

prin autorizaţiile de construire nr. 138 /28.12.2017 si  nr.023/08.03.2018. 

- 14 voturi pentru. 
 

ORDINE DE ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea BVC al oraşului Techirghiol pentru anul 

2020. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1. 

Intră în sală dl consilier Pucichi Danut-Dumitru – 15 consilieri prezenti. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a apartamentelor din str. 

A.I.Cuza, nr. 15, Techirghiol. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentului unor terenuri atribuite în 

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

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 14 voturi pentru. 

 - 1 abţinere(Şlincu Ioan) 

 

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

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

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

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a terenului din str. 

Muncii, nr.9A atribuit în baza Legii nr.15/2003 .Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a terenului din str. 

Sitarului, nr.34 atribuit în baza Legii nr.15/2003 .Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

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

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

Iulian-Constantin. Comisia 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

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

parcelare şi aprobare indicatori urbanistici , parcela A239/76 şi A239/77.  Inițiator: 

dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

  - 14 voturi pentru. 

  - 1 abţinere(Şlincu Ioan) 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului în suprafata de 900 

mp, str. Munteniei, nr.17, Techirghiol către actualul concesionar Matei Traian-

Mihail. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

 

Diverse: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la 

Protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de 

colaborare si valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în orașul 

Techirghiol nr. 980/21.01.2020 . 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mentiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul 

de hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării proiectului « Corp nou P+1E - 

sediu Primărie si Consiliul Local, organizare de șantier si amenajare spatii 

verzi»,  aprobat prin autorizațiile de construire nr. 138 /28.12.2017 si  

nr.023/08.03.2018. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

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

hotarare: 

 - 15 voturi pentru. 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL,                                                  

                    CONSILIER,                                                    DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

                  FLORIN ZISU 

 

 

 

 

 

       Inspector, 

    MELISSA REGEP 

 

 


