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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 18.11.2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 558/13.11.2020 

Consilieri prezenţi: 13 

Consilieri absenţi: Constandin Florea, Chiran Marcel  

Preşedinte de şedinţă: Zisu Florin 

 

       Se supune la vot procesul-verbal al sedintei Consiliului Local din data de 09.11.2020:  

 - 13 voturi pentru. 

 

Se suplimenteaza ordinea de zi cu urmatoarele: 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriilor si subventionarea acestora, ca 

urmare a repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a 

fi evacuati din locuinte retrocedate fostilor proprietari in baza O.U.G. 74/2007. 

- 9 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva(Stan Viorel-Adrian, Semat Fenin, Picoiu Victor, Papu Laurentiu) 

 

ORDINE DE ZI : 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului 

Techirghiol pentru anul 2020. Inițiator: dl Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1,2,3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre . 

 Domnul consilier Stan Adrian solicita vot pentru fiecare punct in parte din rectificare. 

     Domnul Președinte menționează faptul că proiectul de hotărâre se votează in forma prezentata    

     şi ca urmare supune la vot proiectul de hotărâre: 

- 12 voturi pentru(din care 4 voturi împotriva punctului 3 -  Stan Viorel-Adrian, Semat 

Fenin, Picoiu Victor, Papu Laurentiu , din propunerea de rectificare BVC, respectiv : 

„Prin referatul nr.19305/12.11.2020 inaintat de Serviciul Urbanism din cardul 

Primariei Techirghiol se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020 dupa cum urmeaza: 

- introducerea in lista de investitii pe anul 2020 a obiectivului -Documentatie tehnica-

proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si a detaliilor de executie la 

obiectivul de investitii-Construire Parc Auto pentru Directia de Gospodarire 

Comunala cu valoarea de 16.779,00 lei cu TVA; 

- pentru executie lucrari suplimentare  si pentru plata taxelor catre ISC la terminarea 

lucrarilor la obiectivul de investitii-Construire sala sport pentru activitati sportive-

Liceul Emil Racovita , se solicta suplimentarea cu suma de 13.406,00 lei cu TVA, 

respectiv 3.200,00 lei; 

- suplimentarea pozitiei din lista de investitii pe anul 2020-Calculatoare PC 

complete,laptop, cu suma de 5.950,00 lei cu TVA; 
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- renuntarea la pozitiile nr.51 si nr.55 din lista detaliata de investitii pe anul 2020 , 

sumele fiind directionate la pozitia nr.44-cofinantare proiecte.”) 

- 1 abţinere(Şlincu Adriana) 

      

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  in Consiliul de Administrație al 

Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol pentru anul școlar 2020 - 2021. Inițiator: dl 

Primar – Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare. 

Propunere grupul PNL: Zisu Florin şi Berbeacă Niculae  

Propunere grupul PMP: Chiran Marcel. Având in vedere faptul ca domnul Chiran Marcel nu 

este prezent la sedinta si nu avem acordul dânsului pentru propunere, se supune la vot 

propunerea grupului PNL, astfel: 

- 1 abţinere(Şlincu Adriana) 

- 4 voturi împotrivă(Stan Viorel-Adrian, Semat Fenin, Picoiu Victor, Papu Laurentiu)  

- 8 voturi pentru 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara Apă – Canal Constanța. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 2. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mențiuni, Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre: 

 - 13 voturi pentru. 

 
 DIVERSE: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor si subvenționarea acestora, ca 

urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a 

fi evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari in baza O.U.G. 74/2007. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Preşedinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Având in vedere că nu sunt mențiuni, Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotarare: 

 - 9 voturi pentru. 

 - 4 voturi împotrivă(Stan Viorel-Adrian, Semat Fenin, Picoiu Victor, Papu Laurentiu) 

  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 

 


