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 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului privind stabilirea condițiilor de intervenție  

pe domeniul public și privat pentru realizarea investiției ”Înființarea Distribuției  

de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol” 

 

 

 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. 1, 2, 

 Având în vedere : 

− Autorizația de Construire nr. 060 / 14.05.2020 ; 

− Contractul de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuției a Gazelor Naturale 

nr. 19932 / 02.10.2019 ; 

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

−  Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții ; 

−  H.C.L. nr. 058 / 12.03.2020 ; 

 Văzând prevederile art. 129, alin.(1), (2), lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, 

           Văzând prevederile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b, e şi alin. (4) lit. f coroborate cu alin 9) lit a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1.  - Se aprobă Protocolul privind Stabilirea Condițiilor de Intervenție pe Domeniul Public 

și Privat pentru realizarea investiției ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol”, 

conform anexei – parte integrantă la prezenta. 

 

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. 
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