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 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului tehnic PT 224-2020 

„Reabilitare/modernizare iluminat public Parc de recreere Techirghiol” 

 

 

 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 Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2, 

 Având în vedere : 

− Raportul de specialitate nr. 12176/23.07.2020 al Direcţiei publice de gospodărie comunală,  

− Proces verbal de predare   primire a PT 224-2020 conform Act aditional nr.10833/03.07.2020 

la Contractul nr.18101//01.11.2018 privind „Reabilitarea/modernizarea iluminatului public 

Parc de recreere Techirghiol”, 

− HCL nr.92/24.06.2020 privind modificare prin Act adițional a Contractului de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Techirghiol nr.18101/01.11.2018 

− HG.907/2016 privid Etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice,  

− Legea 230/2006  a Serviciului de iluminat public,  

− Legea 100/2016-Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,  

− Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,  

− O.U.G nr 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006,  

− Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, 

 Văzând prevederile art. 129, alin.7, lit. n din O.U.G. 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  Proiectul tehnic PT 224-2020 - „Reabilitare/modernizare iluminat public 

Parc de recreere Techirghiol”, 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. 111. 
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