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PROCES VERBAL 

al şedinţei Consiliului Local Techirghiol din data de 14.01.2021 

 

 

 Sedinta a fost convocată conform Dispoziţiei nr. 19/08.01.2021. 

Şedinţa se transmite live pe reţea de socializare. 

Consilieri prezenţi: 15(din care online platforma zoom – domnii consilieri Picoiu Adrian     

şi Curtacai Tanher) 

Consilieri absenţi: -  

Preşedinte de şedinţă: Zisu Florin 

Participă: şefi servicii 

 

       Se supun la vot procesele-verbale ale şedinţelor din data de 17.12.2020 şi 22.12.2020:  

 - 15 voturi pentru. 

 

 Domnul primar retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre nr. 2 – privind aprobarea 

Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, avizarea Documentației de atribuire a 

contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent 

Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și 

acordarea unor mandate 

 

 Se suplimentează ordinea de zi cu următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 9 din H.C.L. nr. 147/2020 privind 

stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind 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”. 

3. Proiect de hotărâre privind 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 

- 14 voturi pentru 

- 1 abţinere(dl consilier Stan Viorel Adrian) 

 

 

ORDINE DE ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la data de 

31.12.2020. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 
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Doamna consilier Adriana Şlincu menționează faptul ca nu este de acord cu punctul 2 din 

propunerea cu lista de investiții, respectiv cu obiectivul construire parc auto, pe care il considera 

inoportun. 

Domnul consilier Adrian Stan solicita lămuriri cu privire la procentul din buget care înseamnă 

taxe si impozite locale si faptul ca daca ar fi reduse taxele si impozitele cu 30%, excedentul la 

sfârşitul anului nu ar fi aşa mare. 

Domnul Şef Serviciu venituri menționează faptul că excedentul nu este datorită taxelor şi 

impozitelor locale.  

Domnul Stan Viorel Adrian menționează faptul ca va vota împotriva acestor proiecte de 

hotărâre până la  scăderea taxelor şi impozitelor locale. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 

- 9 voturi pentru, 

- 6 abţineri(Stan Viorel-Adrian, Chiran Marcel, Fenin Semat, Papu Laurenţiu, Picoiu Victor, 

Constandin Florea) 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de Poziție, 

avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii 

serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Constanța” și acordarea unor mandate. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-

Constantin. Comisia 1, 2, 3. 

RETRAS 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2021 în 

vederea reprezentării intereselor orașului Techirghiol în faţa instanțelor judecătorești. Inițiator: 

dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată : 

- 15 voturi pentru 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Unității teritorial-administrative 

Techirghiol pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia 1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată : 

- 15 voturi pentru 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială Techirghiol. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. Comisia 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată : 

- 15 voturi pentru 
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6. Proiect de hotărâre privind subvenționarea cu 100% a abonamentelor de transport pe ruta 

Techirghiol-Constanța şi retur pentru elevii/studenții cu handicap grav, accentuat, mediu şi 

însoțitorii acestora 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. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 

- 15 voturi pentru 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006 

pentru perioada 01.07.2020 – 31.12.2020. Inițiator: dl Primar–Soceanu Iulian-Constantin. 

Comisia  1, 2, 3. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 

- 15 voturi pentru 

 

Domnul consilier local Stan Viorel-Adrian părăseşte sala de şedinţe. Ca urmare, sunt prezenţi în 

sala  14 consilieri, din totalul de 15 consilieri locali in funcţie. 

 

 

PROIECTE SUPLIMENTARE: 

1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 9 din H.C.L. nr. 147/2020 privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Şlincu considera ca impunerea condiţiei de scutire privind taxa de habitat, 

in funcţie de anul fabricaţiei maşinii nu este eficientă şi propune scutirea doar pentru 

pesionari cu venituri pana in 2.500 lei , nu si pentru tineri, pentru stimularea acestora de a 

munci. 

Domnul consilier Constandin considera de asemenea ca aceasta conditie este 

discriminatorie. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 

- 13 voturi pentru. 

- 1 vot împotrivă(Constandin Florea). 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind 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”. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată : 

- 15 voturi pentru 

 

3. Proiect de hotărâre privind 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. 

Dl Primar prezintă Referatul de aprobare.        

Domnul Președinte supune dezbaterii proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Şlincu Adriana prezinta felicitari pentru proiectul propus. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 

- 14 voturi pentru 

         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 
 

 


