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HOTĂRÂRE 

privind aprobare constituire drept de trecere pentru traseu conducte tur-retur apa sarata si 

concesiune fara licitatie publica pentru statie de pompare asupra terenului in suprafata totala de 

59,52 mp. situat in oras Techirghiol, str. E. Vacarescu catre SC. COMTOURS SRL 

  

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinară din data de 11.12.2019  

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

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2,  

 Având în vedere: 

− Raportul de specialitate nr.25656/09.12.2019 al Serviciului de Urbanism, Patimoniu  

Tehnic-Investitii,   

− Raportul de evaluare intocmit de evaluator ec. Penco Jelin; 

− Plan de situatie intocmit de persoana autorizata Mircea Cicmerean; 

− Prevederile art.621 Cod Civil,  

− Prevederile art. 286-287, 297 Cod Administrativ, 

− Prevederile art. 15 lit “e” din Legea nr.50/1991, rep. 

 

Văzând prevederile art. 129, alin. 2, lit. c  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.3, şi art. 196, alin. (1), lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1- Se aproba constituirea dreptului de trecere pe domeniul public, situat in str. E. 

Vacarescu, oras Techirghiol, pentru suprafata de teren de 49 mp, reprezentand traseu conducte tur-

retur apa sarata, catre SC. COMTOUR SRL, conform planului de situatie parte integranta din 

prezenta. 

 Art. 2 – Se aproba concesionarea fara licitatie publica pentru terenul in suprafata de 10,5 

mp., domeniu privat, situat in oras Techirghiol, str. E. Vacarescu, pentru realizare statie de 

pompare, catre SC. COMTOUR SRL, conform planului de situatie parte integranta din prezenta 

 Art 3 – Se aproba raportul de evaluare privind redeventa/taxa folosinta asupra terenului in 

suprafata totala de 59,52 mp., situat in Techirghiol, str. E. Vacarescu, respectiv 2,72 euro/mp/an 

(include TVA), reprezentand pretul unitar si 162 euro/an (include TVA), reprezentand pretul total. 

 Art.4 – Incepand cu data emiterii HCL se revoca HCL. 21/04.02.2019 privind aprobarea 

constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului in suprafata de 83 mp. - str. E. 

Vacarescu- domeniu public oras Techirghiol in favoarea SC. COMTOURS SRL. 

 Art.5 – Secretarul oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica persoanelor 

şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
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  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,…voturi împotrivă, … abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi – 11.12.2019. 

 Nr. 220. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TAHNER CURTACAI                                             DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

 


