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Unitatea administrativ-teritorială  TECHIRGHIOL 

Hotărâri adoptate de către Consiliul Local Techirghiol  în şedinta 14.01.2021 

 

O P I S 

 

 

 

Număr H.C.L. 

 

 

Data adoptării 

 

 

Obiectul H.C.L 

Propunere exercitare 

control legalitate 

(aviz favorabil/ 

nefavorabil 

 

 

Observații 

1 14.01.2021 aprobarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2020 

 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

2 14.01.2021 aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2021 

în vederea reprezentării intereselor oraşului Techirghiol în 

faţa instanţelor judecătoreşti 

 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

3  

14.01.2021 

aprobarea rețelei școlare a Unității teritorial administrative  

Techirghiol pentru anul școlar 2021-2022 

 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

4 14.01.2021 aprobarea Raportului  de activitate a Direcției de Asistență 

Socială pe anul 2020 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

5 14.01.2021 subvenționarea cu 100% a abonamentelor de transport pe  

ruta Techirghiol-Constanta pentru elevii/studenții cu 

handicap grav, accentuat, mediu si însoțitorii acestora 

pentru anul 2021 

Propunere emitere aviz 

favorabil 
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6 14.01.2021 aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 

448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru perioada 01.07.2020 – 31.12.2020 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

7 14.01.2021 aprobarea aplicării în cadrul POIM, Axa prioritară (AP) 9 - 

„Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 

9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19” pentru proiectul „Consolidarea capacității 

unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din orașul 

Techirghiol în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” 

și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui proiect 

 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

8 14.01.2021 completarea Anexei 9 din H.C.L. nr. 147/2020 privind 

stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

Propunere emitere aviz 

favorabil 

 

9 14.01.2021 aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 

4 a ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare 

a serviciului de salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. 

Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018” 

  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

DR. JR. NICULINA PAROŞANU 

INSPECTOR, 

MELISSA REGEP 

 

 

 


