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PROIECT 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea sponsorizării de către S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.  in vederea  

amenajării terenului aferent sediului Primăriei oraşului Techirghiol(spaţii verzi, proiectare şi 

executare sistem de irigații şi plante ornamentale) 

 
 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de ___________2021 . 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1, 2 şi 3,  

 Având în vedere : 

 - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, 

 - Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

 - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; 

 - Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

 - H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

 - Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, 

 - Hotărârea Consiliului Județean nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor 

minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente 

construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța; 

 - adresa nr. 4292/25.02.2021 a S.C. Autoprima Serv S.R.L., 

 Văzând prevederile art. 129, alin (2), lit. c şi d, alin.7 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 În temeiul prevederilor art. 139, alin.1 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 -  Se accepta sponsorizarea de către S.C. Autoprima Serv S.R.L. in vederea amenajării 

terenului aferent sediului Primăriei oraşului Techirghiol(spaţii verzi, proiectare şi executare 

sistem de irigații şi plante ornamentale). 

Art. 2 – Sponsorizarea acceptata presupune următoarele activități: 

- Proiectare și execuție sistem complet de irigații subteran, automatizat; 

- Pregătire suprafețe și montare cu rulouri de gazon; 

- Plantare arbori și diverse plante ornamentale; 

Art. 3 - Valoarea estimate a  sponsorizării acestor lucrării este de 68.000,00 lei. 

Art. 4 – Se împuterniceşte Primarul orașului Techirghiol să semneze Contractul de sponsorizare. 

Art. 5 – Secretarul general al orașului va face publică hotărârea prin afișaj și o va comunica 

persoanelor și instituțiilor interesate. 

  

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

                                                                                        VIZAT, 

                                                                                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                     DR.JR.PAROŞANU NICULINA 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea sponsorizării de către  

S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.  in vederea amenajării terenului aferent sediului 

Primăriei orașului Techirghiol(spații verzi, proiectare şi executare sistem de  

irigații şi plante ornamentale) 

 

 

 

 Având în vedere faptul că Primăria oraşului Techirghiol are un imobil - corp nou, pentru 

care este necesara amenajarea exterioară si văzând adresa S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.  prin 

care se propune executarea acestor amenajări exterioare sub formă de sponsorizare, propun 

aprobarea sponsorizării de către S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L.  in vederea amenajării 

terenului aferent sediului Primăriei orașului Techirghiol(spații verzi, proiectare şi executare 

sistem de irigații şi plante ornamentale). 

 Valoarea estimata a acestor lucrări este de 68.000 lei, iar lucrarile vor consta în: 

 - Proiectare și execuție sistem complet de irigații subteran, automatizat; 

- Pregătire suprafețe și montare cu rulouri de gazon; 

- Plantare arbori și diverse plante ornamentale; 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
                                                                          
 

 

                               ROMANIA 

                                  JUDETUL CONSTANTA 

                                  ORASUL TECHIRGHIOL 

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: http://www.primariatechirghiol.ro 

 

SERVICIUL URBANISM 

Nr. 6403/19.03.2021          VIZAT, 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI 

CONTRACT DE SPONSORIZARE CU S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. PENTRU 

AMENAJARE SPAȚII VERZI, PROIECTARE ȘI EXECUTARE SISTEM DE IRIGAȚII 

ȘI PLANTE ORNAMENTALE PENTRU TERENUL AFERENT SEDIULUI PRIMĂRIEI 

ORAȘ TECHIRGHIOL 

 

 
1.  TEMEIUL DE FAPT 

 

Având în vedere adresa nr. 4292/25.02.2021 privind sponsorizarea lucrărilor de amenajare cu 

spații verzi a terenului aferent sediului Primăriei Orașului Techirghiol, S.C. Autoprima Serv S.R.L. se 

angajează a suporta toate cheltuielile care presupun următoarele activități: 

- Proiectare și execuție sistem complet de irigații subteran, automatizat; 

- Pregătire suprafețe și montare rulouri de gazon; 

- Plantare arbori și diverse plante ornamentale; 

 

Valoarea sponsorizării acestor lucrării este de aproximativ 68.000 lei. 

 
2. TEMEIUL DE DREPT 

 
Conform prevederilor art. 1 alin (1) și (2) și ale art. 4, alin. (1) lit. a și lit. b din Legea nr. 

32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 1  

(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de 

proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop 

lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. 

 (2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei 

sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor. 

Art. 4 

(1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii: 

 a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa 

desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare 

fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-

sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a 

asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a 

monumentelor istorice; 

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru 

activitatile prevazute la lit.a); 

 

Conform prevederilor art. 63 alin. (1) și (5) din Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, 

modificată și completată, care precizează: 

Art. 63 

(1) Institutiile publice pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti 

primite de la persoanele juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor 

legale. 
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(5) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin. (1) se inregistreaza in contabilitatea 

acestora. 

 

Conform prevederilor art. 291 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrative prin 

care sunt stabilite condițiile de acceptare a donațiilor și legatelor 

 
                                                                                                                

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE 

 

Aceasta sponsorizare contribuie la rezolvarea unor probleme privind protecția mediului prin 

amenajarea de spații verzi. 

 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE DE INCIDENTE  

 

Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; 

Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații 

verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe 

teritoriul administrativ al județului Constanța; 

 

5. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

Având în vedere toate cele prezentate mai sus, serviciul de urbanism propune acceptarea 

sponsorizării propuse de către S.C. Autoprima Serv S.R.L. pentru rezolvarea unor probleme privind 

protecția mediului prin amenajarea de spații verzi. 

S.C. Autoprima Serv S.R.L. se angajează a suporta toate cheltuielile care presupun următoarele 

activități: 

- Proiectare și execuție sistem complet de irigații subteran, automatizat; 

- Pregătire suprafețe și completare cu rulouri de gazon; 

- Plantare arbori și diverse plante ornamentale; 

 

Valoarea sponsorizării acestor lucrării este de aproximativ 68.000 lei. 

 

 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

 

Adresa de înaintare a propunerii de către S.C. Autoprima Serv S.R.L. cu nr. 4292/25.02.2021 

 

 

ARHITECT-ȘEF        

Ing. MARIUS JIFCU         

întocmit, 

Ing. ANA-MARIA MAICAN                                                           

 

 


