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HOTĂRÂRE 

privind solicitarea adresată Guvernului Romăniei pentru trecerea din domeniul public al 

statului și administrarea SRI-Directia Regionala de Informatii Dobrogea - UM 0764 

Constanta, în domeniul public al orașului Techirghiol, a imobilului teren și construcții ,în 

suprafață de 22.259 mp, număr cadastral 106562 

 

    

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in sedinta 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. 2, 

 Având în vedere : 

− Raportul de specialitate nr. 8387/22.05.2020 al Serviciului urbanism, 

− HCL. NR.219/11.12.2019 privind preluarea din domeniul public al statului in domeniul 

public al orasului Techirghiol al terenului in suprafata de 22259 mp. si constructiile 

aferente din str. 9 Mai nr.77, 

− Adresa Direcției Regionale de informații Dobrogea UM 0764 Constanța , nr. 

38371/04.02.2020 

 Văzând prevederile art.129, alin.1, 2, lit."c" , art. 292 din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

In temeiul prevederilor art.139 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

   

   HOTARAŞTE: 

 

Art.1 -  Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului în suprafată de 22.259 

mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărăre, 

din domeniul public al  statului și administrarea SRI-Directia Regionala de Informatii Dobrogea - 

UM 0764 Constanta, în domeniul public al orasului Techirghiol 

Art. 2 - După preluare, imobilul prevăzut la art. 1, va avea destinația de agrement și 

activități conexe balneare de interes public.     

Art. 3 - În cazul în care nu se respectă destinația imobilului, acesta revine de drept în 

domeniul public al statului și în administrarea SRI-Directia Regionala de Informatii Dobrogea - 

UM 0764 Constanta. 

Art. 4 - Imobilul se preia, respectiv, se predă pe bază de protocol, încheiat între părțile 

interesate, în termenul prevăzut în Hotărârea Guvernului de transmitere.  

Art. 5 -  Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărăre prin afișaj și o va 

comunica persoanelor și instituțiilor 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. 117. 
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