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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea modificării H.C.L. nr.146/2018 privind desemnarea unui reprezentant 

al UAT Techirghiol în Adunarea Generala a ADI Apa-canal Constanta 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinara din data de 30.04.2020, 

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

– Iulian-Constantin Soceanu , avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.3, 

            Având în vedere: 

- cererea nr. 4670/2020 a doamnei consilier local Babanica Doina-Marinela, 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  

- prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea 

Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice, 

- prevederile Legii nr.51/2006, rep., legea serviciilor comunitare de utilități publice, 

 Văzând prevederile art.129 alin.(1) si ale art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 - codul 

Administrativ. 

În temeiul art.136 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 - Codul 

Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă modificarea H.C.L. nr.146/2018 privind desemnarea unui reprezentant 

al UAT Techirghiol în Adunarea Generala a ADI Apa-canal Constanta, in sensul că se numeste 

membru supleant domnul Zisu Florin – Viceprimar/consilier local. 

 

 Art. 2 – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.146/2018 rămân valabile. 

 

Art.3 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

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

 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi împotrivă, 2 abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

  

Techirghiol, astăzi – 30.04.2020. 

 Nr. 73. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                             SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                     DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea modificării H.C.L. nr.146/2018 privind desemnarea unui reprezentant al UAT 

Techirghiol în Adunarea Generala a ADI Apa-canal Constanta 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinara din data de .................... 

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

– Iulian-Constantin Soceanu ,  

            Având în vedere: 

- cererea nr. 4670/2020 a doamnei consilier local Babanica Doina-Marinela, 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  

- prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea 

Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice, 

- prevederile Legii nr.51/2006, rep., legea serviciilor comunitare de utilități publice, 

 Văzând prevederile art.129 alin.(1) si ale art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.5712019 - codul 

Administrativ. 

in temeiul art.136 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. N.5712019 - Codul 

Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă modificarea H.C.L. nr.146/2018 privind desemnarea unui reprezentant 

al UAT Techirghiol în Adunarea Generala a ADI Apa-canal Constanta, in sensul ca se numeste 

membru supleant domnul Zisu Florin – Viceprimar/consilier local. 

 

 Art. 2 – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.146/2018 rămân valabile. 

 

Art.3 – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va comunica 

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

Inregistrat cu nr. 67/2020 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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H O T A R A R E 

privind desemnarea unui reprezentant  al UAT Techirghiol   

în Adunarea Generala a ADI Apa-Canal Constanta 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.06.2018,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl Primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.3, precum şi raportul de 

legalitate prezentat de secretarul oraşului,  

 Având în vedere : 

- H.C.L. nr. 13/07.07.2016, H.C.L. nr. 60/23.03.2017, 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,  

- prevederile HG nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea 

Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, 

- prevederile Legii nr.51/2006, rep., legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 

 Văzând prevederile art. 36 (2), lit.e, , alin.7, lit.c, art. 115 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publica locala, 

 In temeiul prevederilor art.45, alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica 

locala, rep., 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se desemnează reprezentant al UAT Techirghiol – Consiliul Local Techirghiol în 

Adunarea Generala a ADI Apa-Canal Constanta domnul Soceanu Iulian-Constantin , iar membru 

supleant doamna Babanica Doina-Marinela – consilier local.  

 

 Art.2 – Se mandatează primarul oraşului Techirghiol, domnul Soceanu Iulian-Constantin, 

în vederea exercitării votului în cadrul şedinţelor Adunarii Generale a ADI Apa-Canal Constanta 

cu privire la aplicarea  O.U.G. nr. 109/2011. 

 

 Art.3 – Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 13/07.07.2016 şi 

H.C.L. nr. 60/23.03.2017. 

 

 Art.4 – Secretarul oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va comunica 

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

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, 1 abţinere, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

  

Techirghiol, astăzi – 19.06.2018. 

 Nr. 146. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                  SECRETAR, 

                    AMET GULER                                                  DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
 

Redactată  în 3 exemplare originale 
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.146/2018  

privind desemnarea unui reprezentant al UAT Techirghiol în  

Adunarea Generala a ADI Apa-Canal Constanţa 

 

 

 

Prin cererea nr. 4670/2020 a doamnei consilier local Babanica Doina-Marinela se aduce la 

cunoștință demisia din funcţia de membru supleant in cadrul Adunarii Generale a ADI Apa-Canal 

Constanţa. 

Ca urmare, este necesara modificarea HCL146/2018, in sensul ca propun desemnarea ca 

membru supleant a domnului Zisu Florin – Viceprimar/consilier local. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 
 

 

 

 


