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 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate  

“Construire Parc Auto pentru Direcția Publică de Gospodărire Comunală  

în Orașul Techirghiol, județul Constanța” 

 

 

 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, precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 si 2,  

 Având în vedere : 

− Raportul de specialitate nr. 12194/23.07.2020 al Serviciului Arhitect-Şef, 

− Studiul de fezabilitate nr. 6705 / 23.04.2020 ; 

− Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

− Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ; 

− Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice,  

 Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și prevederilor art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prevazuți în Scenariul 

1, “Construire Parc Auto pentru Direcția Publică de Gospodărire Comunală în Orașul Techirghiol, 

județul Constanța”, 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. 

  

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri din 

totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.07.2020. 

Nr. 110. 
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                 GUTEANU STERE                                                   DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

                            


