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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 09.11.2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 538/03.11.2020 

Consilieri prezenţi: 14 

Consilieri absenţi: Constandin Florea  

Preşedinte de şedinţă: Chiran Marcel / Zisu Florin 

 

Doamna Secretar general prezintă ordinea de zi a şedinţei şi îl invită pe domnul consilier 

Chiran Marcel – decan de vârstă, să prezideze şedinţa până la alegerea preşedintelui de şedinţă. 

 

       Se supune la vot procesul-verbal de constituire al Consiliului Local din data de 

27.10.2020:  

 - 13 voturi pentru. 

 

ORDINE DE ZI : 

 
1. Prezentarea Ordinului Prefectului Județului Constanța nr. 665/27.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Oraşului Techirghiol.  

Doamna Secretar prezinta Consiliului ordinul Prefectului. 

 

2. Prezentarea Încheierii civile pronunțate la data de 30.10.2020 în Dosarul Civil nr. 

24401/212/2020 prin care s-a dispus validarea mandatului de consilier local supleant al 

Oraşului Techirghiol al domnului Berbeacă Niculae şi depunerea jurământului. 

Având în vedere Incheierea de validare a mandatului domnului consilier Berbeacă Niculae, 

domnul Preşedinte Chiran Marcel îl invită pe domnul Berbeacă Niculae la depunerea 

jurământului. Acesta depune jurământul si ca urmare, sunt îndeplinite conditiile legale privind 

mandatul de consilier. 

Ca urmare, numărul consilierilor validaţi este de 15; numărul consilierilor prezenți este de 

14. 

 

3. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de şedinţă. Inițiator: dl Primar–Soceanu 

Iulian-Constantin.  

Grupul PNL il propune pe domnul Zisu Florin. 

Doamna Şlincu Adriana propune ca domnul Chiran Marcel să prezideze in continuare şedinţele, 

avaând in vedere ca a fost numit iniţial. Domnul Chiran Marcel nu acceptă propunerea, pe 

motivul problemelor de sanatate si probabil neparticiparea la toate şedinţele. 

Ca urmare, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea ca preşedinte 

de şedinţă a domnului Zisu Florin: 

− 8 voturi pentru, 

− 5 abţineri(Stan Viorel-Adrian, Semat Fenin, Papu Laurenţiu, Picoiu Victor, Chiran 

Marcel), 

− 1 vot împotrivă(Şlincu Adriana) 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului, domeniile şi numărul de membrii ale comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Local Techirghiol. Inițiator: d-l Primar – Soceanu Iulian-

Constantin.  

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Domnul consilier Stan Viorel-Adrian solicita precizări cu privire la faptul ca acest proiect a fost 

inițiat de primar. 

Doamna Secretar General menționează faptul că în conformitate cu prevederile Codului 

Administrativ, primarul inițiază proiectele de hotărâri sau consilieri locali. Ca urmare proiectul 

de hotărâre îndeplinește cerințele legale. 

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre si propunerile. 

Astfel: 

Comisia nr.1 – Buget- finanţe, dezvoltare- economică, comerţ- turism, protecţia mediului şi 

juridică:  

1. Berbeacă Niculae  

2. Curtacai Tanher 

3. Pucichi Dănuţ-Dumitru 

4. Stan Viorel-Adrian 

5. Papu Laurenţiu 

Comisia nr. 2 – Amenajarea teritoriului, urbanism si gospodărie comunală: 

1. Babanica Doina-Marinela 

2. Picoiu Adrian 

3. Abdula Edvin 

4. Chiran Marcel 

5. Picoiu Victor 

Comisia nr. 3 : Sănătate, familie, Invatamant, cultură şi sport, activităţi sociale, protecţia 

cetăţeanului, culte si drepturile minorităţilor: 

1. Zisu Florin 

2. Bogoi Dan 

3. Şlincu Adriana 

4. Semat Fenin 

5. Constandin Florea 

Ca urmare, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea de mai sus: 

− 14 voturi pentru, 

 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Orașului Techirghiol. Inițiator: dl Primar–

Soceanu Iulian-Constantin.  

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre si propunerile. 

Propunerea din partea domnului consilier Picoiu Adrian – grup PNL este Zisu Florin. 

Propunerea din partea doamnei consilier Semat Fenin – grup PMP este Stan Viorel-Adrian. 

Doamna Şlincu Adriana îl propune pe domnul Picoiu Adrian. 

Urmare acestor propuneri, se completează buletinele de vot, pentru votul secret.  

 



                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Pagină 3 din 3 

Proces-verbal al şedintei Consiliului Local din data de 09.11.2020 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

In urma votului, rezultatele sunt astfel: 

− Zisu Florin a obținut 8 voturi pentru, fiind ales astfel în funcția de Viceprimar al 

Orașului Techirghiol.  

− Stan Viorel-Adrian a obținut 5 voturi pentru. 

− Domnul Picoiu Adrian a obținut 1 vot pentru. 

 

6. Diverse. 

- Domnul consilier Stan Viorel-Adrian propune înregistrarea audio/video a ședințelor. 

Doamna Semat şi domnul Picoiu Adrian completează si cu propunerea de transmisie live. 

Doamna Secretar General menționează ca se va avea in vederea propunerea si se va iniția 

proiectul de hotărâre privind Regulamentul de Organizare si Funcționare al Consiliului Local 

in care vor fi prevăzute si aceste propuneri. 

- De asemenea, domnul consilier Stan Viorel-Adrian propune identificarea unor măsuri in 

contextul diminuării/evitării transmiterii virusului COVID 19, in contextul situației de 

urgenta. 

- Referitor la taxele si impozitele locale, Doamna consilier Şlincu Adriana propune măsuri de 

reducere a taxelor pentru clădirile nerezidențiale pe parte de comerţ, respectiv spații 

comerciale care nu au terase, conform celor afirmate de domnul consilier Stan Viorel -

Adrian.  Doamna Semat menționează faptul ca sunt taxe foarte mari pentru eliberarea unei 

adeverințe de vechime, respectiv 50 lei. 

- In același context, doamna consilier Şlincu Adriana solicita rezonarea A202 si includerea in 

zona 3. 

- Domnul Primar informează Consiliul Local cu privire la faptul ca se va publica pe site-ul 

primăriei/avizier pentru consultare publică Proiectul privind taxele si impozitele locale 

pentru 2021 la nivelul orașului Techirghiol si se pot depune propuneri la Proiect pana la 

introducerea pe ordinea de zi a ședinței următoare. 

- Doamna consilier Semat Fenin propune implementarea proiectului „CT BUS” şi în 

Techirghiol. Domnul primar menționează faptul ca au fost demarate procedurile si pentru 

orașul Techirghiol se va implementa treptat la nivel de Zonă Metropolitana Constanța. 

  Având în vedere ca nu mai sunt alte mențiuni, Domnul președinte declară ședința închisă. 

 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR GENERAL,                                                  

                    CONSILIER,                                                     DR.JR. NICULINA PAROŞANU 

                  FLORIN ZISU 

 

 

 

       Inspector, 

    MELISSA REGEP 

 

 

 


