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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 17.12.2020 

 

 

 Sedinta a fost convocata conform Dispoziţiei nr. 612/11.12.2020. 

Consilieri prezenţi: 15(din care online platforma zoom – doamna consilier Slincu Adriana 

si domnul consilier Stan Viorel-Adrian) 

Consilieri absenţi: -  

Preşedinte de şedinţă: Zisu Florin 

 

       Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei din data de 18.11.2020:  

 - 15 voturi pentru. 

 

ORDINE DE ZI : 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al orașului Techirghiol. Inițiator: grup consilieri PNL. Comisia 1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Amendament 1: Doamna consilier Fenin Semat propune completarea Regulamentului cu 

precizarea ca sedintele Consiliului Local sa se transmită şi live Şedințele Consiliului Local se 

vor transmite live pe site-ul Primăriei/retea publică de socializare.  

Amendament 2: Doamna Şlincu solicita modificarea privind regulile de participare la sedintele 

de consiliu, respectiv cererea pentru participare se va adresa presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local, prin grija Secretarului General al Oraşului, care va avea de asemenea si 

responsabilitatea transmiterii raspunsului catre solicitatnt. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu cele doua propuneri: 

Amendament 1:  - 14 voturi pentru 

   - 1 abţinere(Picoiu Adrian) 

Amendament 2:  - 15 voturi pentru 

 

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

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

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: 

 - 15 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale 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. 

Amendament 1: Domnul viceprimar propune scutire 50% pentru pensionari cu pensia pana in 

2500 lei si persoane fizice cu veniturile pe membru de familie pana in 2500 lei. 
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Doamna consilier Fenin Semat propune modificarea zonarii oraşului, tinand cont de utilitatile 

din fiecare zona, care modificare care va duce la reducerea impozitului. 

Domnul primar mentioneaza faptul ca aceasta modificare presupune un alt proiect de hotarare. 

Domnul consilier Stan Viorel-Adrian solicita ca modificarile sa se faca acum avand in vedere 

ca 50% din populatia orasului Techirghiol are venituri mici. Si nu se mai pot diminua impozitele 

ulterior. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 1 al domnului 

Viceprimar: 

- 9 voturi pentru 

- 6 voturi impotrivă(Stan Viorel-Adrian, Fenin Semat, Picoiu Victor, Papu Laurentiu, Chiran 

Marcel, Constandin Florea) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare acordării facilităților la plata impozitului/taxei pe 

clădiri nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice de pe raza UAT 

Techirghiol, in conformitate cu O.G.181/22 octombrie 2020. Inițiator: dl Primar–Soceanu 

Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3. 

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: 

 - 15 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

orașului Techirghiol. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 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: 

 - 15 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea 

concesionării prin licitație publică a obiectivului miniparc acvatic şi terenuri de sport, 

Techirghiol, b-dul Eforiei, nr.18.Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin.Comisia 

1,2,3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Fenin Semat menționează faptul că si la stadion există cheltuieli. 

Domnul Primar menționează de asemenea ca la obiectivul Miniparc acvatic – deficitul este de 

1.400.000 lei. 

Domnul Stan afirmă faptul că beach-barurile sunt fezabile si nu ca să fie productive. 

Doamna Semat consideră că scopul acestor obiective, cum este Miniparcul, sunt pentru 

îmbunătățirea vieţii cetăţenilor, cum e şi stadionul si nu pentru a fi aducatoare de venituri. 

Doamna Şlincu menţioneaza ca avizul Comisiei 3 este nefavorabil pentru acest proiect de 

hotărâre. In Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului local sunt prevazute 

atributii in sensul de a înființa targuri, parcuri, etc. Pentru obiectivul Miniparc , cheltuielile de 

personal sunt cele mai mari. 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre: 

 - 8 voturi pentru. 

 - 6 voturi împotrivă(Fenin Semat, Şlincu Adriana, Chiran Marcel, Constandin Florea, Papu 

Laurențiu, Stan Adrian-Viorel) 

 - 1 abţinere(Picoiu Victor) 

 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 

10492/05.10.2020 – chiriaş Asociaţia Clubul Nautic Român. Inițiator: dl Primar–Soceanu 

Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3. 

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: 

 - 15 voturi pentru. 

 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru Alit Cadar şi 

Fatma. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 3. 

RETRAS. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării facturilor de plată a serviciilor de 

recuperare medicală de specialitate pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav din 

oraşul Techirghiol pentru anul 2021. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 2, 3. 

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: 

 - 15 voturi pentru. 

 

10. Diverse. 

 

  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 


