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HOTARARE 

privind  punerea la dispoziție a terenului în suprafața de 3383 mp, în vederea efectuării  

lucrarilor CL 8-“ Reabilitare conductă magistrală în Eforie Nord, reabilitarea și extinderea 

rețelelor de distribuție și de canalizare precum și a conductelor de refulare, stație nouă de  

pompare apă uzată și conductă de refulare aferentă, din localitățile Eforie Nord, Agigea și 

Techirghiol, județul Constanța” 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinara  din data de 24.08.2020. 

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

Iulian-Constantin, raportul comisiei pe domenii de specialitate nr.2 si  raportul de specialitate nr. 

13889/19.08.2020 al Serviciului de Urbanism, 

 Având în vedere : 

- adresa S.C. RAJA S.A. Constanța nr. 80736/19.08.2020 și înregistrată la sediul Primăriei sub nr. 

13889/19.08.2020, 

- extras de Carte funciara , număr cadastral 109649(108837 număr cadastral vechi), 

şi văzând: 

- art.866, art.874 din Codul Civil,  

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitatile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

-   Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-   art. 129, alin,(1) lit. ,,a”, alin, (7) lit. “k”, ,,m” si ,,s”  si art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

      Art.1 – Se aprobă punerea la dispoziţia S.C. RAJA SA Constanța a terenului în suprafață de 3383 

mp, parcela A 287/55, număr cadastral 109649(108837 număr cadastral vechi) în vederea realizării 

investiţiei din contractul de lucrări CL 8 -“ Reabilitare conductă magistrală în Eforie Nord, reabilitarea și 

extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare precum și a conductelor de refulare, stație nouă de 

pompare apă uzată și conductă de refulare aferentă, din localitățile Eforie Nord, Agigea și Techirghiol, 

județul Constanța”. 

            Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj, o va comunica 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri din totalul 

de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 24.08.2020. 

Nr. 136. 
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