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HOTARARE 

privind aprobarea concesionarii prin licitație publică  a unor imobile - terenuri,   

proprietate privata a orașului 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 : 

− Raportul de specialitate nr. 12516/29.07.2020 al Serviciului de Urbanism, Patimoniu Tehnic-

Investitii,  

− Raportele de evaluare intocmite de evaluator ec. Penco Jelin; 

− HCL. nr.160/23.09.2019 privind aprobarea Regulamentului cadru de concesionare/inchiriere a 

bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Techirghiol aflate in administrarea 

Consilului Local al orasului Techirghiol 

− Decizia nr.664/18.02.2010 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale/Directia pentru 

Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta; Aviz ANIF R.A. nr.865/19.02.2010; Aviz OCPI 

Constanta nr.10/2010; 

− Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executarii 

lucrarilor de construire; 

− HCL. nr.97/24.06.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea 

concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al orasului Techirghiol; 

 

      Văzând prevederile art.129, alin.1,7, lit. i şi m din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 În temeiul prevederilor art.139, alin.3, lit.g din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 – Se aprobă concesionarea prin licitatie publica  a imobilelor – terenuri, apartinand 

domeniului privat a orasului Techirghiol, identificate in anexa nr.1 la prezenta. 

  Art.2 –  Se aproba caietul de sarcini, conform anexei nr.2- parte integranta la prezenta. 

 Art. 3 – Se aproba rapoartele de evaluare, anexa la prezenta. 
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Conform OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.363, alin.7 - "Răspunderea 

juridică privind corectitudinea stabilirii prețului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv 

evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare." 

Art.4 - Secretarul oraşului va face publică hotărârea 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. 123. 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                 GUTEANU STERE                                                   DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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