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Unitatea administrativ-teritorială  TECHIRGHIOL 

REGISTRU  

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOL   

 

Număr 

H.C.L. 

 

Data adoptării 

 

Obiectul H.C.L 

 

Observații 

 

IANUARIE 2020 
 

1 17.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2019 

 

2 17.01.2020 privind aprobarea Bugetului provizoriu de Venituri şi Cheltuieli al 

oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

3 17.01.2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a facilităţilor fiscale cu privire 

la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere privind obligatiile 

bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate 

bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de 

contribuabil pe raza UAT Techirghiol în anul 2020 

 

 

4 17.01.2020 privind modificarea art. 4, alin.1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

123/24.06.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2020 

 

5 17.01.2020 privind scutirea de la plata impozitului pentru construcții, teren si taxa 

auto  - beneficiar FUNDATIA “BREATH-ROMANIA” 

 

6 17.01.2020 privind scutirea de la plata impozitului pentru construcții 

  FUNDATIA “CENTRUL CULTURAL ROMAN DE STUDII 

TRANSCULTURALE” 

 

7 17.01.2020 privind aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 

scutirilor de la plata majorărilor de intarziere aferente impozitelor si 

taxelor locale, datorate  
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de catre persoanele juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale, asociatii, fundații si alte entitati de 

drept privat care au calitatea de contribuabili la bugetul local al orasului 

Techirghiol 

 

8 17.01.2020 privind constituirea dreptului de superficie a terenului aferent 

construcției-curte in suprafață  de 913,47 mp. situat in oras Techirghiol, 

str. N. Balcescu  nr.4  catre Manole Elena si Manole Dragos 

 

 

9 17.01.2020 privind modificarea art. 1 din HCL nr.202/07.11.2019 pentru aprobarea 

studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a 

imobilului  teren in suprafață de 520 si construcție C1-70 mp situat in 

str. Eroilor nr.37,  oras Techirghiol catre Ispas Mihail 

 

10 17.01.2020 privind aprobarea vanzarii directe  a constructiei locuinta si  a terenului 

de sub  constructii in suprafata de 70 mp., precum si constituirea 

dreptului de superficie a terenului aferent constructiei-curte in suprafata  

de 450 mp situate in oras Techirghiol, str. Eroilor nr.37 catre Ispas 

Mihail 

 

11 17.01.2020 privind aprobarea vânzării directa a terenului în suprafață de 294 mp 

situat in str. Halil Kadar nr.9, oraș Techirghiol către actualul 

concesionar Asan - Constantin Titiana 

 

12 17.01.2020 privind aprobare vânzare directa a terenului in suprafața de 125 mp în 

indiviză situat in str. 9 Mai nr.36, lot 1, oraș Techirghiol către Sârbu 

Constantin 

 

13 17.01.2020 privind aprobarea concesiunii fără licitație către Matei Cristian-Vasile si 

Matei Veronica pentru terenul in suprafața de 60 mp situat  in str. Traian 

nr.1C, in vederea extinderii construcției 

 

14 17.01.2020 privind aprobarea vânzarii directe a imobilului – constructie  si teren 

intravilan situat in oras Techirghiol, str. Oituz nr.4, lot 2/2, lot 1 -  catre 

actualul chirias Pop Vasile 

 

15 17.01.2020 privind modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 

109/24.10.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcționare al 

C.S. Sparta Techirghiol 
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16 17.01.2020 privind alipirea terenului din Techirghiol, str. Zanelor nr. 10B  

17 17.01.2020 privind aprobarea Regulamentului si anexele privind cadrul, 

modalitatea, criteriile de analiza si soluționarea cererilor de atribuire a 

locuințelor, conform O.U.G. nr.74/2007 si a locuințelor sociale 

 

18 17.01.2020 privind aprobarea Raportului  de activitate al Direcției de Asistenta 

Sociala pe anul 2019 

 

19 17.01.2020 privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr.448/2006 

pentru perioada iulie 2019 -31 decembrie 2019 

 

20 17.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si 

familiilor marginalizate si a Planului de masuri pentru prevenirea si 

combaterea marginalizării sociale pe anul 2020 la nivelul orașului 

Techirghiol 

 

21 17.01.2020 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgență pentru susținerea 

problemelor medicale pentru BRUŞOVA VASILICA 

 

22 17.01.2020 privind aprobarea unui ajutor financiar de urgență pentru AXÂN 

LUCIAN-STEFAN 

 

23 17.01.2020 privind aplicarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 

reducerilor de la plata impozitului pe clădiri si terenuri pentru agenții 

economici persoane fizice si juridice care prestează servicii turistice pe 

raza administrativ - teritoriala a localității Techirghiol 

 

24 17.01.2020 privind aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 3 a 

”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in Orasul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 

03.09.2018” 

 

25 17.01.2020 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru 

implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a 

deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer in orasul Techirghiol 
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26 17.01.2020 privind împuternicirea Primarului orașului Techirghiol în vederea 

semnării acordului/autorizației administratorului drumului pentru 

instalațiile de branșare/racordare la rețelele de utilități și instituirea 

restricțiilor de circulație 

 

27 17.01.2020 privind modificarea salariilor de bază ale personalului contractual din 

cadrul Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol 

 

 

FEBRUARIE 2020 

 

28 10.02.2020 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier local al domnului Abdula Edvin 

 

 

29 10.02.2020 aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 3 a 

”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de 

salubrizare in Orașul Techirghiol, jud. Constanta, nr. 14350 din data 

03.09.2018” 

 

 

30 10.02.2020 aprobarea reţelei şcolare a Unităţii teritorial administrative  

Techirghiol pentru anul şcolar 2020-2021 

 

31 10.02.2020 completarea  hotărârii nr. 123/24.06.2019 privind stabilirea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2020 

 

32 10.02.2020 aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 17/17.01.2020 

Regulamentului si anexele privind cadrul, modalitatea, criteriile de 

analiza si soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor, conform 

O.U.G. nr.74/2007 si a locuințelor sociale 

 

 

33 10.02.2020 îndreptarea erorii materiale din anexa 2 la H.C.L. nr.2/2020 privind  

aprobarea Bugetului provizoriu de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 
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34 24.02.2020 validarea mandatului de consilier local al domnului  

Georgescu Vasile-Florian pe locul devenit vacant 

 

35 24.02.2020 aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

36 24.02.2020 modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Techirghiol 

 

37 24.02.2020 stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Techirghiol, 

jud. Constanţa şi a indemnizației lunare a consilierilor locali 

 

 

38 24.02.2020 aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2019 al  

Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol 

 

39 24.02.2020 modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare 

al C.S. Sparta Techirghiol, aprobat prin H.C.L. nr. 109/24.10.2016 

 

40 24.02.2020 modificarea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul 

Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol 

 

41 24.02.2020 aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2020 în vederea 

reprezentării intereselor oraşului Techirghiol în faţa instanţelor 

judecătoreşti 

 

42 24.02.2020 aprobare servicii de monitorizare factori de mediu şi gestionare deşeuri 

în cadrul proiectului „Valorificarea potențialului balnear și turistic al 

Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare“ - 

cod SMIS 118986 
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43 24.02.2020 modificarea H.C.L. nr. 113/25.05.2017 privind atribuirea în proprietate 

a unui teren domnului Georgescu Vasile-Florian şi doamnei Georgescu 

Olga-Despina – Cetățeni de onoare ai orașului Techirghiol 

 

 

 

MARTIE 2020 
 

 

44 

 

12.03.2020 

 

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Techirghiol 

 

 

45 

 

12.03.2020 

rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

46 12.03.2020 aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe 

trimestrul al IV-lea al anului 2019 

 

47 12.03.2020 modificarea bugetului proiectului „DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR ŞI A 

ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE IN STATIUNEA BALNEARĂ 

TECHIRGHIOL, JUDEŢUL CONSTANŢA” și a cheltuielilor legate de 

proiect 

 

48 12.03.2020 îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 36/2020 privind  

modificarea organigramei şi a ştatului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului orașului Techirghiol 

 

49 12.03.2020 aprobarea Listelor cu priorități cuprinzând persoanele îndreptățite sa 

beneficieze de o locuință socială , conform OUG nr 74/2007 si 

locuințelor sociale 

 

50 12.03.2020 aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli  al 

anului 2019 al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL 
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51 12.03.2020 APROBARE EFECTUARE PLAN URBANISTIC ZONAL pentru 

edificare locuinta si structura turistica si INTRODUCERE în 

INTRAVILAN a PARCELEI A239-92, A239-93 LOTUL 1  in 

suprafata de 7800,00 mp - proprietar ARMEANU OVIDIU-

GHEORGHE 

 

 

52 12.03.2020 APROBARE EFECTUARE PLAN URBANISTIC ZONAL pentru 

ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE si INTRODUCERE în 

INTRAVILAN PARCELEI A105-10 , proprietar WEINSTEIN RAVEL 

 

 

53 12.03.2020 aprobarea Raportului de activitate al Politiei locale Techirghiol  

pentru anul 2019 

 

54 12.03.2020 aprobarea Raportului de evaluare asupra activității Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgenta al orașului Techirghiol pentru semestrul II al 

anului 2019  si a Masurilor de optimizare a capacitații de apărare 

împotriva incendiilor             

                                                                             

 

55 12.03.2020 aprobarea ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la  

nivelul Orașului Techirghiol” 

 

56 12.03.2020 constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică şi procedura pentru intervenţia de urgenţă 

 

57 12.03.2020 reînnoirea contractelor de închiriere pentru terenurile – curți aferente 

construcțiilor cumpărate in baza Legii nr.112/1995 

 

58 12.03.2020 aprobarea  Regulamentului privind  lucrările de refacere a infrastructurii 

rutiere în urma lucrărilor de investiţii, reparaţii sau intervenţii de urgenţă 

asupra reţelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al orașului 

Techirghiol 
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59 26.03.2020 punerea la dispoziţie a terenurilor ce fac obiectul „Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC 

RAJA SA Constanta in perioada 2014-2020” 

 

 

60 26.03.2020 aprobarea Metodologiei de atestare a  persoanelor fizice in vederea 

practicării activitatii de administrator de imobile la asociatiile de 

proprietari 

 

61 26.03.2020 reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul privat al oraşului Techirghiol 

 

62 26.03.2020 aprobare efectuare Plan Urbanistic Zonal - introducere in intravilan 

pentru edificare locuinte pentru parcela A105-57-1 in suprafata de 

9867.00 mp - proprietar Semaca Gheorghe 

 

63 26.03.2020 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a 

terenului in suprafața de 900 mp. situat in str. Munteniei nr.17, oraș 

Techirghiol catre actualul concesionar Matei Traian- Mihail 

 

64 26.03.2020 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol 

pentru anul 2020 

 

65 26.03.2020 prelungirea termenului pana la care se acorda facilitați fiscale pentru 

plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de 

transport 

 

66 26.03.2020 aprobarea prelungirii termenului privind scutirea de la plata majorărilor 

de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite şi taxe 

locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre persoanele 

fizice de pe raza UAT Techirghiol 

 

 

APRILIE 2020 

 

67 30.04.2020 privind modificarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2019 
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68 30.04.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

69 30.04.2020 privind aprobarea amânării la plată a ratelor aferente Contractelor de 

vânzare-cumpărare încheiate între Oraşul Techirghiol şi persoane 

fizice/juridice 

 

 

70 30.04.2020 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli pe trimestrul I al anului 2020 

 

71 30.04.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

orașului Techirghiol a corpurilor C2-cabină proiecție și C3-anexă 

parter(grup sanitar), imobil din str. Piața Republicii , nr.9-Teatru de vară 

 

 

72 30.04.2020 privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate 

în patrimoniul orașului Techirghiol pentru anul 2019 

 

73 30.04.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr.146/2018 privind desemnarea 

unui reprezentant al UAT Techirghiol în Adunarea Generala a ADI 

Apa-canal Constanta 

 

74 30.04.2020 privind aprobarea completării Registrului Agricol pentru  

perioada 2020 – 2024, în format electronic 

 

 

75 30.04.2020 privind decontarea din bugetul Ministerului Sănătății , a cheltuielilor 

pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul României  din zonele 

afectate de COVID -19, stabilite prin ordinul ministrului sănătății, 

derulate de catre autoritățile publice locale – UAT Oraș Techirghiol 

 

 

76 

 

30.04.2020 

 

privind aprobarea unor cheltuieli de asistenţă juridică 
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77 30.04.2020 privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 82 m.p. 

către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” 

Mediaș 

 

 

MAI 2020 

 

78 29.05.2020 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

79 29.05.2020 aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din str. A. I. Cuza, nr. 15, 

Techirghiol 

 

80 29.05.2020 modificarea amplasamentului a unor terenuri atribuite 

in baza Legii nr.15/2003 

 

81 29.05.2020 aprobare privind  modificare  H.C.L. nr. 26/27.01.2005, anexa 1, poz.11 

privind atribuirea unor terenuri in folosință gratuita conform Legii 

nr.15/2003 si H.C.L. nr.105/2007 

 

82 29.05.2020 retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală – teren str. Muncii nr. 9A, Techirghiol 

 

 

83 29.05.2020 retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza Legii 

nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală – teren str. Sitarului nr. 34, Techirghiol 

 

84 29.05.2020 atribuirea unor terenuri  în folosinţă gratuită 

pentru construcţii locuinţă, conform Legii nr.15/2003 

 

85 29.05.2020 aprobare efectuare PUZ parcela A239/76 și A239/77 - introducere în 

intravilan, parcelare și aprobare indicatori urbanistici 
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86 29.05.2020 aprobarea  vânzării directe a terenului in suprafață de 900 mp. situat in 

str. Munteniei nr.17, oras Techirghiol către actualul concesionar Matei 

Traian- Mihail 

 

87  

29.05.2020 

aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare 

pentru implementarea unui sistem integrat de colaborare si valorificare a 

deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în orașul Techirghiol nr. 

980/21.01.2020  

   

 

88 29.05.2020 aprobarea modificarii proiectului « Corp nou P+1E - sediu Primarie si 

Consiliul Local, organizare de santier si amenajare spatii verzi »,  

aprobat prin autorizaţiile de construire nr. 138 /28.12.2017 si  

nr.023/08.03.2018 

 

 

IUNIE 2020 

89 24.06.2020 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Techirghiol 

 

90 24.06.2020 privind aplicarea scutirii cu 50% a  impozitului pe clădiri nerezidențiale 

si terenuri proprietatea Persoanelor Fizice care prestează servicii 

turistice cu caracter sezonier pe o durata de cel mult 6 luni pe raza 

Unității Administrativ – Teritoriala a localității Techirghiol 

 

 

91 24.06.2020 privind aprobarea prelungirii termenului pana la care se acorda facilități 

fiscale la plata accesoriilor aferente  obligațiilor fiscale principale(taxe si 

impozite locale) 

 

92 24.06.2020 privind modificare prin Act adițional a Contractului de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Techirghiol 

nr.18101/01.11.2018 

 

93 24.06.2020 privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE cu 

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta cu privire la 

amenajarea de puncte temporare de lucru pentru intervenţia în situaţiile 

de urgenţă (punct de prim ajutor şi punct de stingere incendii) 
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94 24.06.2020 privind încheierea unui contract de colaborare intre Consiliul Local 

Techirghiol si S.C. CRIS FISHING S.R.L. 

 

95 24.06.2020 privind alipirea terenurilor din oraş Techirghiol, nr. cadastral, nr. 

cadastral 101390, 106802 şi 109521 

 

96 24.06.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării 

prin licitație publica, a unor terenuri,  aparținând domeniului privat al 

orașului Techirghiol 

 

97 24.06.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea 

concesionarii prin licitație publica a unor terenuri,  aparținând 

domeniului privat al orașului Techirghiol 

 

98  

24.06.2020 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării 

directe a imobilului construcție si teren de sub construcție din  str. 

Victoriei nr.7B, oras Techirghiol catre actuala chiriasa Amet Seian 

 

 

99 24.06.2020 privind apobarea limitelor de vecinatate pentru teren 1733 mp, lot 10, 

careu XXXVI, oras Techirghiol, in conformitate cu Titlul IV, art.8, 

Legea nr.247/2005 – autori   

def.  Mardare Nicolae si Ambrozie Caligari  

 

 

100 24.06.2020 privind aprobare prelungire termen de semnare contract de vanzare-

cumparare prevazut la art.7 din HCL. nr.12/17.01.2020, privind 

aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 125 mp. in indiviza 

situat in str. 9 Mai nr.36, lot 1, oras Techirghiol catre Sarbu Constantin 

 

 

101 24.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de 

Fezabilitate “Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” 

 

102 24.06.2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 

pentru plata serviciilor oferite de bonă 
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IULIE 2020 

 

103 

 

06.07.2020 

 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

 

104 

 

06.07.2020 

 

privind suspendarea activității bazinelor de înot – piscine din incinta 

Miniparcului acvatic, oraş Techirghiol 

 

 

105 30.07.2020 aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe 

trimestrul 2 al anului 2020 

 

106 30.07.2020 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

107 30.07.2020 aprobarea asocierii Orașului Techirghiol la 

 Asociația „FABRICA DE SĂNĂTATE. CLUSTER INOVATIV” 

 

108 30.07.2020 aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006 pentru 

perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 

 

109 30.07.2020 acordarea unor premii veteranilor, văduvelor de veterani de război, 

cuplurilor care aniversează 50 ani de căsătorie și persoanelor care au 

împlinit vârsta de 85 ani 

 

110 30.07.2020 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate 

“Construire Parc Auto pentru Direcția Publică de Gospodărire 

Comunală în Orașul Techirghiol, județul Constanța” 

 

111 30.07.2020 aprobarea Proiectului tehnic PT 224-2020 

„Reabilitare/modernizare iluminat public  

Parc de recreere Techirghiol” 
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112 30.07.2020 aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a 

terenului din str. I. Creanga nr.15B, oraș Techirghiol către Constantin 

Ioan Tomulescu 

 

113 30.07.2020 aprobarea  vânzării directe a imobilului construcție si teren de sub 

construcție din str. Victoriei nr.7B, oraș Techirghiol către actuala 

chiriașa Amet Seian 

 

114 30.07.2020 aprobarea studiului de oportunitate in vederea vanzarii directe a 

terenului in suprafata de 150 mp. situat in aleea Sanatoriului nr.25, oras 

Techirghiol catre actuala concesionara Izbul Anamaria 

 

 

115 30.07.2020 constituirea dreptului de superficie a terenului aferent constructiei-curte 

in suprafata  de 234,18 mp. situat in oras Techirghiol, str. Dr. I. Dona  

nr.7 catre Leonte Marius si Leonte Florenta 

 

 

116 30.07.2020 darea in folosinta gratuita a terenului apatinand domeniului public al 

Orasului Techirghiol in suprafata de 55445 mp situat in str. Rascoalei 

din 1907-Gh. Sincai,  

oras Techirghiol catre Muftiatul Cultului Musulman din Romania – 

Comunitatea Musulmana Techirghiol 

 

117 30.07.2020 solicitarea adresată Guvernului Romăniei pentru trecerea din domeniul 

public al statului și administrarea SRI-Directia Regionala de Informatii 

Dobrogea - UM 0764 Constanta, în domeniul public al orașului 

Techirghiol, a imobilului teren și construcții ,în suprafață de 22.259 mp, 

număr cadastral 106562 

 

118 30.07.2020 reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul privat al oraşului Techirghiol 

 

119 30.07.2020 aprobarea Protocolului privind stabilirea condițiilor de intervenție pe 

domeniul public și privat pentru realizarea investiției ”Înființarea 

Distribuției  

de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol” 

 

 

120 30.07.2020 aprobarea contravenţiilor şi sancţiuninilor in domeniul serviciilor de 

salubrizare pentru utilizatori şi operatori 
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121 30.07.2020 aprobarea unui ajutor financiar de urgenţă doamnei Mihai Carmen 

pentru minora Mihai Maria(fiica) 

 

122 30.07.2020 aprobarea vânzarii prin licitaţie publică  a unor imobile - terenuri,  

proprietate privata a orasului Techirghiol 

 

123 30.07.2020 aprobarea concesionarii prin licitație publică  a unor imobile - terenuri,  

proprietate privata a orașului Techirghiol 

 

124 30.07.2020 aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea vanzarii prin 

licitatie publica a unui teren,  apartinand domeniului privat al orasului 

Techirghiol 

 

125 30.07.2020 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectul Tehnic " 

Alimentare cu Energie Electrica - Extindere Rețea de Iluminat Public în 

Parcela A105-2 – Etapa I" 

 

 

AUGUST 2020 

126 24.08.2020 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

127 24.08.2020 reînnoirea unor contracte de închiriere pentru 

terenurile–curți aferente construcțiilor 

 

128 24.08.2020 darea in folosinţă gratuită a terenului aparţinând domeniului privat al 

Oraşului Techirghiol în suprafaţă de 2274 mp, str. N. Balcescu nr.43, 

oras Techirghiol catre Muftiatul Cultului Musulman din Romania – 

Comunitatea Musulmana Techirghiol 
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129 24.08.2020 aprobare acord Consiliul Local Techirghiol - Oraș Techirghiol pentru 

încheierea unui contract de donație a imobilului – teren 125 mp în 

indiviză din str. 9 Mai nr.36, lot 1, între Sârbu Constantin şi Sârbu 

Maria 

 

130 24.08.2020 aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a terenului in suprafață 

de 150 mp, aleea Sanatoriului nr.25, oraș Techirghiol către actuala 

concesionară Izbul Anamaria şi proprietară a construcției 

 

 

131 24.08.2020 aprobarea vânzării prin licitație publică  a unui imobil - teren, 

proprietate privată a orașului Techirghiol 

 

132 24.08.2020 acordarea unui loc de veci cu titlu gratuit doamnei Tiron D’Argentta, in 

calitate de moştenitor al def. Dumitrescu Emanoil 

 

 

133 24.08.2020 aprobarea concesiunii fără licitație către Geampalia Vasile pentru 

terenul in suprafața de 148 mp. Situat  în str. Samel Micu nr.13, în 

vederea extinderii construcției 

 

134 24.08.2020 aprobare Plan Urbanistic Zonal „Centru de sănătate, tratament balnear şi 

turism S+D+P+5E în oraşul Techirghiol˝, str. Lacului, nr. 1 şi 

Regulament de Urbanism 

 

 

135 24.08.2020 trecerea unor imobile – străzi din domeniul public al UAT Agigea în 

domeniul public al UAT Techirghiol  

 

 

136 24.08.2020 punerea la dispoziție a terenului în suprafața de 3383 mp, în vederea 

efectuării lucrarilor CL 8-“ Reabilitare conductă magistrală în Eforie 

Nord, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare 

precum și a conductelor de refulare, stație nouă de pompare apă uzată și 

conductă de refulare aferentă, din localitățile Eforie Nord, Agigea și 

Techirghiol, județul Constanța” 
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SEPTEMBRIE 2020 

 

137 

 

21.09.2020 

 

 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

 

 

OCTOMBRIE 2020 

 

- 

 

27.10.2020 

 

ŞEDINŢĂ DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 

TECHIRGHIOL 

 

 

NOIEMBRIE 2020 

138 09.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  

Consiliului Local Techirghiol 

 

139 09.11.2020 privind stabilirea numărului, domeniile şi numărul de membrii ale 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Techirghiol 

 

 

140 

 

09.11.2020 

 

privind alegerea viceprimarului oraşului Techirghiol 

 

 

141 

 

18.11.2020 

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului 

Techirghiol pentru anul 2020 
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142 

 

18.11.2020 

privind desemnarea reprezentanților  in Consiliul de Administrație al 

Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol pentru anul școlar 2020 - 

2021 

 

 

 

143 

 

18.11.2020 

 

privind aprobarea completării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara Apă – Canal Constanța 

 

 

144 

 

18.11.2020 

 

Privind stabilirea nivelului chiriilor, ca urmare  a repartizării locuinţelor 

sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi, in 

baza OUG nr. 74/2007 

 

 

DECEMBRIE 2020 

145 17.12.2020 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  

Consiliului local al orasului Techirghiol 

 

 

146 17.12.2020 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

147 

 

17.12.2020 

 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

 

148 17.12.2020 aprobare acordării facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri 

nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice de pe 

raza UAT Techirghiol, în conformitate cu O.G.181/22 octombrie 2020 

 

149 17.12.2020 reactualizarea H.C.L. nr.94/11.10.2016 privind aprobarea inventarului 

domeniului privat al oraşului Techirghiol  

 

150 17.12.2020 aprobare efectuare studiu de oportunitate in vederea  concesionarii prin 

licitație publică  a obiectivului „Miniparc acvatic si terenuri de sport”,  
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bunuri înscrise în domeniul public al orașului Techirghiol,  b-dul Eforiei 

nr.18 

 

151 17.12.2020 prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.10492/05.10.2020, 

cu act adiţional nr.7822/18.08.2011 – chiriaş ASOCIATIA CLUBUL 

NAUTIC ROMAN 

 

 

152 17.12.2020 aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de recuperare 

medicală de specialitate pentru copiii încadrați în grad de handicap grav 

din oraşul Techirghiol 

 

 

153 22.12.2020 rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al orașului Techirghiol pentru anul 2020 

 

 

IANUARIE 2021 

1 14.01.2021 aprobarea utilizării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2020 

 

 

2 14.01.2021 aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2021 în vederea 

reprezentării intereselor oraşului Techirghiol în faţa instanţelor 

judecătoreşti 

 

 

3  

14.01.2021 

aprobarea rețelei școlare a Unității teritorial administrative  

Techirghiol pentru anul școlar 2021-2022 

 

4 14.01.2021 aprobarea Raportului  de activitate a Direcției de Asistență Socială pe 

anul 2020 
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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 

 

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 

 

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 

 

 

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

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

 

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” 

 

 


