Scrisoarea anuală a Primarului
adresată cetăț enilor
O r a șu l u i T e c h i r g h i o l
Stimată doamnă, stimate domnule,
Am trecut împreună printr-un an 2020 extrem de dificil. În numele Primăriei orasului Techirghiol, vă
mulțumesc sincer pentru toate eforturile pe care le-ați depus în «anul pandemiei». Vă doresc ca noul acesta să
fie cel al revenirii la normalitate și să însemne pentru fiecare dintre dumneavoastră sănătate și fericire. Imi
doresc, de asemenea, ca anul 2021 să fie cel în care fiecare cetățean al orașului să fie și mai mulțumit de
activitatea Primăriei.
În calitate de primar al orasului Techirghiol, îmi revine plăcuta sarcină morală și legală (conform H.G.
1723/2004) de a vă aduce la cunoștință principalele realizări ale administrației publice locale din anul 2020,
precum și situația celor mai importante proiecte de investiții. Techirghiol se află abia la începutul unui nou
drum, cel al reinventării sale din punct de vedere economic, cultural, turistic, educațional și sportiv. Am pornit
împreună pe acest drum, în 2016, și continuăm împreună. Fiecare reușită a Primăriei Techirghiol este și reușita
fiecărui cetățean de bună-credință al orașului. Vă stăm la dispoziție oricând pentru a ne semnala diferitele
probleme ale urbei și mizăm în continuare pe implicarea dumneavoastră.
În cele ce urmează, vă prezint date despre bugetul orașului Techirghiol:
Total venituri Secțiunea dezvoltare, funcționare și excedent pe anul 2019: 53.548.665 lei;
Total cheltuieli: 46.020.997 lei;
Excedentul anual al bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2020 – 7.527.668,24 lei;
Gradul de colectare al veniturilor din anul 2020 – 92%;
Numărul rectificărilor bugetare pe anul 2020 – 13;
În anul 2020 nu s-au înregistrat arierate sau creanțe bancare.
Flux Documente
În registrul de intrare – ieșire din cadrul compartimentului registratură au fost înregistrate un număr de
22130 de cereri.
Acte administrative emise in anul 2020
Numărul Dispozițiilor Primarului înregistrate pe anul 2020 este de 640 Dispoziții.
Numărul Hotărârilor de Consiliu Local înregistrate pe anul 2020 este de 153 de hotărâri.
Permiteți-mi așadar să vă prezint pe scurt investițiile și proiectele pe care le-am demarat și finalizat în anul 2020,

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6

INVESTIȚII EFECTUATE DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020
Denumire Proiect
Din data de 2 iulie 2021 a început execuția pentru ”Inființare distribuție gaze naturale în orașul
Techirghiol, jud. Constanța”
Construire Corp Nou Primăria Corp C2
Execuție – ”Construire Sală pentru Activități Sportive – Liceul Emil Racoviță”
Studiu de Fezabilitate - “Construire Parc Auto pentru Direcția Publică de Gospodărire Comunală
în Orașul Techirghiol, județul Constanța”
Studiu de fezabilitate – ”Extindere Rețea de Iluminat Public„ în Orașul Techirghiol, jud. Constanț
Proiectare și Execuție - ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol” – 20 de

_____________________________________________________________________________________________
Page 1 of 4
Scrisoarea anuală a primarului adresată cetățenilor în baza art. 5 din H.G. nr. 1723/2004

7
8.

km finalizați
Finalizare - ,,Ansamblu de Locuinte Sociale Sociale pentru Chiriași Evacuați D+P+2e+M, Lucrări
în Continuare,, din strada A. I. Cuza Nr. 15, Techirghiol
Studiu de Fezabilitate - „Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol”(Proiect ce
urmează a fi depus in anul 2021)
PROIECTE EUROPENE ÎN IMPLEMENTARE UAT TECHIRGHIOL
1. ”Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear şi a activităţilor recreative în staţiunea Techirghiol,
judeţul Constanţa” - valoare totala 15.520.651,63 lei.
2. ”Creşterea atractivităţii turistice a staţiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare zona A202” - valoare totala 16.387.900,36 lei.
3. ”Modernizare şi extindere Teatrul de vară şi reabilitare trotuare din zona adiacentă în oraş Techirghiol,
jud. Constanţa” - valoare totala 7.778.279,47 lei.
4. ”Valorificarea potenţialului balnear şi turistic al lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii
tehnico-edilitare” - valoare totala 10.728.627,76 lei.
5. ”Îmbunătăţirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat într-o grădină publică, oraş
Techirghiol, jud.Constanţa” -valoare totala 1.054.622,00 lei.
6. ”Cresterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, oras Techirghiol,
jud. Constanta” - valoare totala 2.911.732,62 lei.
7. ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A.
Constanta in perioada 2014 – 2020,, - finanţat prin POIM 2014- 2020 – valoare totală 39.000.000 lei;
SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ

O preocupare majoră și permanentă este creșterea calității serviciilor de interes public, prestate în
beneficiul locuitorilor orașului Techirghiol, precum și al instituțiilor publice /agenților economici care activează
pe raza administrativ – teritorială.
În acest scop încă din anul 2019, avem în derulare contracte de delegare de gestiune, respectiv:
 Contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public in orasul Techirghiol;
 Contract de delegare gestiune prin concesionare a serviciului de salubrizare în orașul Techirghiol ;
 Concesionare prin licitatie publica deschisa a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân.
ÎNVĂȚĂMÂNT, CUTURĂ, SPORT
 Școală bună înseamnă o comunitate consolidată! Investiția în grădinițe, școli și licee
înseamnă investiția în comunitatea locală unde ele funcționeaza.
 Împreună cu Consiliul local ne-am asumat responsabilitati pentru ca activitatea școlii să se
desfașoare în condiții dintre cele mai bune.
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 În anul 2020 s-a finalizat Contractul de lucrari pentru executie ”Construire Sala de sport pentru activități
sportive din cadrul Liceului Teoretic Emil Racoviță Techirghiol”, ce va fi construita in curtea interioara a
liceului si are o valoare totala de peste 1,5 milioane de lei.
 Reabilitarea clădirii Liceul Teoretic ”Emil Racovita” este obiectivul proiectului cu finantare europeană
”Cresterea eficientei energetice a clădirii publice – Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, oras Techirghiol, jud.
Constanta” cu o valoare totală de 2.911.732,62 lei.
 În luna mai 2020 au inceput lucrarilor de executie pentru proiectul ”TEREN DE SPORT GAZON
SINTETIC CU GRADENE, ILUMINAT NOCTURN, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE
SANTIER” si s-au finalizat in luna august 2020, teren care si-a dovedit utilitatea putand fi folosit de
sportivii clubului nostru cat si de locuitorii din zona localitatii Techirghiol
 În cadrul Clubul Sportiv ”Sparta” Techirghiol, în prezenr sunt organizate 3 secții sportive: șah, judo și
fotbal, care au înregistrat numeroase premii sportive și s-au clasat dealungul anilor in etape diferite.
 Chiar daca pe parcursul anului 2020 ne-am confruntat cu pandemia de COVID-19, pregatirea sportivilor
a continuat cu respectarea regulilor generale de protecție sanitară si chiar cu participarea sportivilor la unele
competiții interne.
SERVICII SOCIALE:
 Distribuire pachete alimentare si produse de igiena persoanelor si familiilor aflate la nevoie in perioada
Starii de urgenta - 175 pachete;
 Distribuirea de alimente si produse de igiena prin Programul European persoanelor si familiilor
beneficiare de ajutor social,alocatii pentru sustinerea familiei si celor incadrati in grad de handicap grav.
 Distribuirea mastilor de protectie acordate de catre Primaria Techirghiol, persoanelor fara venituri care
nu se incadrau in Programul European – 409 persoane;
 Subventionarea 100% a abonamentelor de transport pentru copii cu handicap si a insotitorilor acestora –
3750 lei/an;
 S-au acordat tichete sociale persoanelor singure/familii cu probleme sociale.
 Beneficiari VMG (ajutor social) – 18 persoane;
 Acordare ajutor de urgenta, financiare, ajutoare inmormantare, decontare cheltuieli inmormantare
decedati fara sustinatori – 5.400 lei;
Gândurile noastre se îndreaptă acum spre ceea ce avem de făcut în anul 2021. Ştiu că va fi un an greu,
dar cu toate acestea am convingerea că vom reuşi să continuăm transformarea în bine a oraşului, să continuăm
proiectele pe care le-am început, dar şi să demarăm altele noi.
PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU FINANŢARE – FONDURI EUROPENE
1. Reabilitare, anvelopare si consolidare imobil Primarie Oras Techirghiol'' (Construcţie reabilitată –
suprafaţă desfăşurată 800 mp);
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2. Extinderea Infrastructurii de Utilitate Publică în Cartierul Tineretului, Parcela A105/2 Oraș Techirghiol
(Reabilitare 7 străzi cu căi rulare pietoni - 2778 ml Sistem de alimentare cu apă și sistem de iluminat
public, Rețea de distribuție de alimentare cu apă - 2485 ml);
3. Dezvoltarea durabila a turismului in statiunea balneara Techirghiol prin modernizarea infrastructuriiedilitare(str. Dobrogei);
4. Îmbunătăţirea mobilităţii urbane în oraşul Techirghiol (Reabilitare şi modernizare 10 străzi + căi rulare
pietoni – 57400 mp, Reabilitare şi modernizare alei + căi rulare pietoni – 3513 mp);
5. Imbunatatirea mediului urban prin executarea de lucrari de amenajare a unor zone in vederea reducerii
riscului de inundatie (Spaţii verzi, Energie verde, Pista biciclete, Căi rulare pietoni);
6. Creşterea mobilităţii urbane prin extinderea zonei de agreement cu pistă pentru biciclete şi alee
pietonală pe malul Lacului Techirghiol(zona Grădina Botanică Techirghiol) - Lungime pistă +alei
pietonale – cca 1600 m;
7. Extindere imobil Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Techirghiol cu 8 săli de clasă - Imobil-construcţie –
corp nou – 8 săli de curs;
8. Creşterea mobilităţii urbane prin extinderea zonei de agreement cu pistă pentru biciclete şi alee
pietonală pe malul Lacului Techirghiol, între oraşul Techirghiol şi oraşul Eforie (parteneriat) - Lungime
pistă +alei pietonale – cca 1600 m;
9. Dezvoltarea durabila a turismului in statiunea balneara Techirghiol prin modernizarea infrastructurii
tehnico-edilitare în zona Nenciu Stoian - Asfaltare străzi, căi rulare pietoni, mobilier urban, iluminat
public, retea de apa şi canalizare, spaţii verzi;
Vom continua cu respectarea principiilor si ideilor de acțiune :
 Respect, solidaritate, dialog și non-discriminare.
 Responsabilizarea si modernizarea primariei, care să trateze în mod egal și cu profesionalism toți
cetățenii;
 Transparentizarea și reformarea instituției în direcția deschiderii lor către public și societatea civilă;
 Cheltuirea transparentă și eficientă a banului public;
Principala avere a orașului sunteți dumneavoastră și de aceea, ca primar, îmi dedic întreaga pricepere și
energie pentru fiecare, alături de echipa mea, vă consider parteneri în toate proiectele administrației publice
locale.
Cu respect și considerație,
Soceanu Iulian - Constantin
Primarul orașului Techirghiol
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