UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ TECHIRGHIOL
JUDEŢUL CONSTANŢA

REGISTRU
HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOL - 2021

Număr
H.C.L.

Data adoptării

Observații

Obiectul H.C.L

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

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
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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
aprobarea aplicării în cadrul POIM, Axa prioritară (AP) 9 - „Protejarea
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID19”, 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 tehnicoeconomici aferenți acestui proiect

7

14.01.2021

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”

FEBRUARIE 2021
10

25.02.2021

alegerea președintelui de ședință al
Consiliului Local Techirghiol

11

25.02.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului local al orasului Techirghiol

25.02.2021

schimbarea temporară şi parțială a destinației sălii de sport din cadrul
Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol în structură medicală „Centru de
vaccinare anti COVID-19” , care se va organiza și aviza de către DSP,
în baza OMS nr. 2171/21.12.2020

12
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13

25.02.2021

aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al
Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol

14

25.02.2021

aprobarea Contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al
anului 2020 al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL

15

25.02.2021

mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea sa
realizeze activitatea de monitorizare post-închidere a depozitului
neconform Techirghiol, închis prin Proiectul „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

16

25.02.2021

aprobarea încheierii Contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete
de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale colectate
si transportate separat, stocate temporar, sortate si încredințarea in
vedere valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Techirghiol,
jud. Constanta

17

25.02.2021

scutirea de la plata impozitului pentru construcții, teren si taxa auto
FUNDATIA BREATH ROMANIA

18

25.02.2021

aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere
aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite şi taxe locale,
redevențe si chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice de
pe raza UAT Techirghiol în anul 2021

19

25.02.2021

aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor
de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor
locale, datorate bugetului local de catre intreprinderile care activeaza pe
raza administrativ – teritoriala a localitatii Techirghiol

20

25.02.2021

aprobarea unei scheme de ajutor de minimis privind acordarea
reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii
economici persoane fizice si juridice care presteaza servicii turistice pe
raza administrativ - teritoriala a localitatii Techirghiol
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21
25.02.2021

aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe
trimestrul al IV-lea al anului 2020

22

25.02.2021

aprobarea ,,Raportului de activitate al Serviciului Poliția
Locală Techirghiol pentru anul 2020”

23

25.02.2021

analiza stadiului de înscriere a datelor Registrul Agricol al orașului
Techirghiol, Județ Constanța, pentru anul 2020

24

25.02.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 117/30.07.2020 privind solicitarea
adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al
statului și administrarea SRI-Directia Regională de Informaţii Dobrogea
- UM 0764 Constanta, în domeniul public al orașului Techirghiol, a
imobilului teren și construcții, în suprafață de 22.259 mp,
număr cadastral 106562

25

25.02.2021

prelungirea termenului Contractul de concesiune
nr. 652/19.01.2006 – concesionar
CMI – dr. RUSE MARILENA

26

25.02.2021

privind reactualizarea H.C.L. nr. 94/11.10.2016
privind aprobarea inventarului domeniului privat al oraşului Techirghiol

27

25.02.2021

apartamentarea imobilului - bloc ANL, str. Al. Pușkin, nr. 3B, nr.
cadastral 106780-C1

28

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzarea directe si prețului de
vânzare a imobilului C1-U1– apartament 2 camere si teren aferent
indiviza 144,95 mp. situat in str. Răscoalei din 1907 nr.52B, parter,
ap.1, oraș Techirghiol către chiriașa Păun Liliana

29

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului C1-U2– apartament 2 camere si teren aferent
indiviza 115,73 mp,str. Rascoalei din 1907 nr.52B, parter, ap.2, oras
Techirghiol catre chiriaș Mercan Gheorghe Nicolae
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30

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului C1-U3– apartament
2 camere si teren aferent indiviza 141,13 mp, str. Răscoalei
din 1907 nr.52B, parter, ap.3, oraş Techirghiol
către chiriaș Odă Elisabeta

31

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului C1-U4– apartament 2 camere si teren aferent
indiviza 119,88 mp, str. Răscoalei din 1907 nr.52B, parter, ap.4, oraș
Techirghiol către chiriaș Odă Dumitru Gheorghe

32

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului C1-U5– apartament 2 camere si teren aferent
indiviza 174,00 mp. situat in str. Răscoalei din 1907 nr.52B, parter,
ap.5, oraș Techirghiol către chiriaș Hodorog Argentina

33

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului C1-U5– apartament 2 camere si teren aferent
indiviză 145,26 mp, str. Răscoalei din 1907 nr.52, parter, ap.5, oraș
Techirghiol si C1-U8 – apartament 1 camera si teren aferent indiviza de
40,62 mp. situat in str. Răscoala din 1907 nr.52 parter, ap.8
către chiriaş Asaftei Consuela

34

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a terenului în suprafață de 348 mp, str.9 Mai nr.61, lot 4, oraș
Techirghiol
către actuala concesionară Crețu Viorica-Getuţa

35

25.02.2021

aprobarea vânzării directe şi prețului de vânzare a terenului in suprafață
de 400 mp,str. I. Creanga nr.15B, oraş Techirghiol către Constantin Ioan
Tomulescu

36

25.02.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării directe a
imobilului format din construcție C1, anexe C2 si C3 si teren aferent de
452 mp situat in str.Eroilor nr.37A, oras Techirghiol, catre chirias
Ioanichente Anton
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37

25.02.2021

aprobarea concesionării terenului din str. W. Mărăcineanu, nr.7, lot 4,
oraș Techirghiol si raport de evaluare – beneficiari Dimancea Cristian
şi Dimancea Florentina-Emanuela

38

25.02.2021

privind aprobarea concesiunii fără licitație către Matei Adrian si Matei
Marlena pentru terenul în suprafața de 132 mp, str. Câmpinei nr.2A, in
vederea extinderii construcției

39
25.02.2021

aprobare încetare Contract de concesiune nr.10955/18.10.2013concesionar Seit Memet Iener si repunerea părților in situația anterioara

40

25.02.2021

aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor
marginalizate şi a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale pe anul 2021 la nivelul oraşului Techirghiol

41

25.02.2021

privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru
perioada 2021-2025

42

25.02.2021

privind punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.
Constanța în perioada 2014-2020” a unui imobil-teren, proiect
implementat de către S.C. RAJA S.A.

43

25.02.2021

privind aprobarea modificării H.C.L. nr.241/11.12.2019 pentru
aprobarea vânzării directe si preț de vânzare a imobilului – teren in
suprafață de 452 mp în indiviză, str. Transilvaniei nr.19A, către actualii
concesionari Cucu Mădălina-Maria si Cucu Nicolai

44

25.02.2021

privind aprobarea modificării art. 4 si art. 7 din HCL nr.233/11.12.2019
pentru aprobarea vânzării directe si preț de vânzare a imobilului – teren
in suprafața de 886 mp, str. Transilvaniei nr.17, către actualul
concesionar SC KARINA SEA 98 SRL

45

25.02.2021

privind aprobarea modificării art. 4 si art. 7 din HCL nr.242/11.12.2019
pentru aprobarea vânzării directe si preț de vânzare a imobilului – teren
in suprafață de 903 mp, str. Transilvaniei nr.15, către actualul
concesionar SC. KARINA SEA 98 SRL
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46

25.02.2021

Privind dezmembrarea terenului, cu destinația de străzi, zona Nenciu
Stoian, nr. cadastral 105396/UAT Techirghiol

MARTIE 2021
47

25.03.2021

privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului orașului Techirghiol

48

25.03.2021

privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului
Techirghiol, jud. Constanţa

49

25.03.2021

privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate
în patrimoniul orașului Techirghiol pentru anul 2020

50

25.03.2021

privind aprobarea procedurii de eșalonare la plata a debitelor
reprezentând obligații fiscale principale - impozit clădiri si obligații
accesorii aferente datorate de către Sanatoriul Balnear şi de Recuperare
Techirghiol

51

25.03.2021

privind aprobarea sponsorizării de către S.C. AUTOPRIMA SERV
S.R.L. în vederea amenajării terenului aferent sediului Primăriei
orașului Techirghiol(spații verzi, proiectare şi executare sistem de
irigații şi plante ornamentale)

52

25.03.2021

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica Techirghiol

53

25.03.2021

privind desemnarea reprezentantului UAT Orașul Techirghiol în cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană
Constanţa”
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54

25.03.2021

privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru
evaluarea profesională a Secretarului general al orașului Techirghiol

55

25.03.2021

privind modificare și completarea criteriilor și a procedurii de distribuire
a pachetelor/tichetelor pentru Sărbătorile Pascale și de Crăciun

56

25.03.2021

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal „Centru de sănătate
S+D+P+10E în oraşul Techirghiol˝, str. GHEORGHE ASACHI, nr. 48
si REGULAMENT de URBANISM

57

25.03.2021

privind aprobarea solicitării adresată Guvernului României prin
administratorul bunului SRI-Directia Regionala de Informații Dobrogea
- UM 0764 Constanta în vederea efectuării demersurilor necesare
privind transmiterea imobilului în suprafață de 22.259 mp din domeniul
public al statului și administrarea SRI-Directia Regională de Informații
Dobrogea - UM 0764 Constanta în domeniul public al orașului
Techirghiol şi declararea acestuia ca bun de interes local

APRILIE 2021
58

09.04.2021

aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al orașului Techirghiol
pentru anul 2021

59

29.04.2021

privind completarea H.C.L. 1/14.01.2021 privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2020

60

29.04.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului
Techirghiol pentru anul 2021

61

29.04.2021

privind mandatarea doamnei consilier local – Doina Marinela
BABANICA pentru reprezentarea intereselor UAT Techirghiol în
relația de cooperare cu orașele infrățite în scopul promovării unor
interese comune
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62

29.04.2021

privind aprobarea încheirii unui Contract de sponsorizare cu Regia
Naţională a Pădurilor „Romsilva” Constanţa

63

29.04.2021

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

64

29.04.2021

privind aprobare prelungire contract de închiriere nr.4980/12.05.2010
chiriaș SC. ORANGE ROMANIA SA

65

29.04.2021

privind revocarea H.C.L. nr. 46/29.03.2016 privind atribuirea in
folosință pe termen limitat a unui teren in suprafață de 1500,00 mp către
Uniunea Democrata a Tătarilor Turco-Musulmani din Romania in
vederea construirii unui Centru Multicultural

66

29.04.2021

privind modificarea H.C.L. nr.84/29.05.2020 privind atribuirea unor
terenuri in folosinta gratuita pentru constructii locuinta conform Legii
nr.15/2003

67

29.04.2021

privind retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza
Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală

68

29.04.2021

privind retragerea dreptului de folosinta a unui teren atribuit in baza
Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală

69

29.04.2021

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării
directe a terenului in suprafață de 359,78 mp, cota indiviza, str.
Transilvaniei nr.5, et. parter+mansardă, ap.1, oraș Techirghiol către
Neagu Lucian-Teodor si Neagu Domnita
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70

29.04.2021

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării
directe a imobilului – construcție C2-44 mp. si teren aferent 76 mp.
situat in str. Oituz nr.4, lot 2/1, oraș Techirghiol către Stan Stefan

71

29.04.2021

privind aprobarea in principiu a constituirii dreptului de superficie
asupra terenului aferent construcţiilor C1, C2 in suprafață de 185 mp.
situat in oraș Techirghiol, str. Eroilor nr.38A către Cojocaru Elena

72

29.04.2021

privind completarea prevederilor Contractului de concesiune nr.
3813/11.04.2005 cu funcțiunea de structura turistica - beneficiar PAUL
DUMITRU CEARĂ

73

29.04.2021

privind aprobarea Ştatului de funcţii şi a Organigramei
Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol

74

29.04.2021

privind aprobarea aprobarea unei sponsorizări
către Clubul Sportiv „Sparta” Techirghiol

75

29.04.2021

privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru locuinţele
din str. A.S. Puşkin nr.3B, bloc A.N.L. si actualizarea chiriei

76

29.04.2021

privind aprobarea actualizării Contractelor de închiriere din fondul
locativ al UAT Oras Techirghiol si recalcularea cuantumului chiriei

MAI 2021
77

28.05.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local Techirghiol

78

28.05.2021

privind încetarea de drept a mandatului consilierului local
Constandin Florea

REGISTRU HOTĂRÂRI CL TECHIRGHIOL – 2021

79

28.05.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 147/2020 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2021

80

28.05.2021

privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al orasului Techirghiol pentru trimestrul I al anului 2021

81

28.05.2021

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
orașului Techirghiol a clădirii C5-magazie parter, corp de clădire din
cadrul imobilului Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol,
str. Nicolae Bălcescu nr. 14

82

28.05.2021

privind acceptarea ofertei de donație a terenului - alee acces, în
suprafață de 913 mp, str. 9 Mai, lot 1/1+lot1/4, lot 18

83

28.05.2021

privind aprobare efectuare Plan Urbanistic Zonal - introducere in
intravilan in vederea edificării de locuințe si/sau structuri turistice
pentru parcela A239/95, în suprafață de 5000,00 mp - beneficiari
BADEA FLORIAN-ANTONIO si BADEA ANAMARIA

84

28.05.2021

privind aprobare efectuare PUZ - introducere in intravilan, în vederea
edificării de locuințe şi/sau structuri turistice pentru parcela A239/84 în
suprafață de 5000,00 mp

85

28.05.2021

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgență pentru
ALIT FATMA şi CADÂR

86

28.05.2021

87

28.05.2021

privind rectificarea H.C.L. nr. 63/2021 pentru 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
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi
Primăria Oraşului Techirghiol
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88

28.05.2021

privind actualizarea componenţei şi dotării Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgenţă al orașului Techirghiol

IUNIE 2021
89

17.06.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al orașului Techirghiol pentru anul 2021

90

17.06.2021

privind aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini al serviciului de
salubrizare - activitatea de maturat, spălat, stropit si întreținerea cailor
publice din oraşul Techirghiol

91

17.06.2021

privind aprobarea in principiu a constituirii dreptului de superficie
asupra terenului aferent construcţiilor C2, C3,C4 în suprafață de 200
mp în indiviză, oraș Techirghiol, str. G. Enescu nr.6A către Ionescu
Ion si Ionescu Mariana

92

17.06.2021

privind aprobare încetarea cu acordul părților a Contractului de
concesiune nr. 8867/02.06.2020- concesionar Matei Cristian-Vasile

93

17.06.2021

privind îndreptarea erorii materiale din anexa 1, poz.4 la H.C.L. nr.
66/29.04.2021 privind modificare HCL nr.84/2020 pentru atribuirea în
folosință gratuită pentru construcții locuință conform Legii nr.15/2003

94

17.06.2021

privind prelungirea termenului de semnare a Contractului de vânzare cumpărare prevăzut in HCL nr.35/25.02.2021 privind aprobarea vânzării
directe a terenului în suprafață de 400 mp, str. I. Creanga nr.15B, oraș
Techirghiol către Constantin Ioan Tomulescu

95

17.06.2021

privind aprobarea unui ajutor financiar de urgență pentru
DUMITRACHE DORINA
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96

17.06.2021

privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-econimici
pentru “Construire Parc Auto pentru Direcția Publică de Gospodărire
Comunală în Orașul Techirghiol, județul Constanța”

IULIE 2021
97

01.07.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 139/09.11.2020 privind stabilirea
numărului, domeniile şi numărul de membrii ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Techirghiol

98

01.07.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului
Techirghiol pentru anul 2021

99

01.07.2021

privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2022

100

01.07.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 147/2020 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2021

101

29.07.2021

aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe
trimestrul II al anului 2021

102

29.07.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a
terenului in suprafață de 600 mp. situat in str. Crizantemei nr.10, oras
Techirghiol catre Popescu Daniel-Georgel

103

29.07.2021

aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea vanzarii directe a
terenului in suprafata de 600 mp. situat in str. Crizantemei nr.9, oras
Techirghiol catre Lupu Laura -Cristina

104

29.07.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a
imobilului construcție C1 – 31 mp. si a terenului aferent in suprafață de
98 mp. situat in str. Eroilor nr.4, oraș Techirghiol catre Savencu VasileConstantin
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105

29.07.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea
vânzării directe a terenului in suprafață de 719 mp, str. Alecu Russo
nr.3,oraș Techirghiol către Ceara Dumitru Paul

106

29.07.2021

prelungirea duratei Contractului de colaborare nr.10870/06.07.2020
încheiat între Consiliul Local Techirghiol si SC. CRIS FISHING SRL.

107

29.07.2021

aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a imobilului –
construcție C2-44 mp şi teren aferent în suprafață de 76 mp, str. Oituz
nr.4, lot 2/1, oraș Techirghiol către Stan Ștefan

108

29.07.2021

aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a imobilului – teren
intravilan in suprafață de 359,78 mp - cotă indiviză, str. Transilvaniei
nr.5, et.parter + mansardă, ap.1, Techirghiol catre Neagu Lucian-Teodor
si Neagu Domnita Techirghiol

109

29.07.2021

constituirea dreptului de superficie a terenului aferent construcției în
suprafață de 391 mp, oraș Techirghiol, str. D. Cantemir nr.16, lot 5
către Burecic Mihaela

110

29.07.2021

constituirea dreptului de superficie a terenului aferent construcției in
suprafață de 314 mp. situat in oraș Techirghiol, str. W. Mărăcineanu
nr.43, lot 29 către Omer Murat si Omer Cadrie

111

29.07.2021

aprobarea concesiunii fără licitație către Zgumă Dumitru, Zgumă
Mihaela si Hașoti Dumitru pentru terenul în suprafață de 60 mp, str.
Traian nr.1C, în vederea extinderii construcției

112

29.07.2021

aprobarea prețului pentru constituirea dreptului de superficie asupra
terenului aferent construcţiilor C1, C2 in suprafață de 185 mp, oraș
Techirghiol, str. Eroilor nr. 38A către Cojocaru Elena

113

29.07.2021

aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr. 448/2006,
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada
01.01.2021 – 30.06.2021
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114

29.07.2021

aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Contractul-cadru pentru
acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din
deșeurile municipale(colectate si transportate separat, stocate temporar,
sortate si încredințate in vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la
nivelul UAT oraș Techirghiol, județul Constanta, nr.5297/09.03.2021

115

29.07.2021

aprobarea prelungirii termenului de semnare a Contractului de vânzare cumpărare prevăzut la art.7 din HCL nr.113/30.07.2021, pentru
aprobarea vânzării directe a imobilului construcției si teren de sub
construcție din str. Victoriei nr.7B, oraș Techirghiol către actuala
chiriașă Amet Seian

116

29.07.2021

completarea H.C.L. nr. 81/28.05.2021 prin care se aprobă trecerea din
domeniul public în domeniul privat al orașului Techirghiol a clădirii C5magazie parter, corp de cladire din cadrul imobilului Liceul Teoretic
Emil Racovița Techirghiol, str. Nicolae Balcescu nr. 14

117

29.07.2021

aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul
„COMPLETARE FUNCTIUNE INITIALA (ACTIVITATI
ECONOMICE) CU FUNCTIUNEA DE LOCUIRE” generat de
imobilul situat în judeţul CONSTANŢA, oraşul TECHIRGHIOL, cod
poștal 906100, str. EROILOR, nr. 32

118

29.07.2021

acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului Ianca Dănuţ, în
calitate de beneficiar al Decretului-Lege Nr. 118 din 30 martie 1990
(*republicat*)

119

29.07.2021

modificarea şi completarea H.C.L. nr. 214/11.12.2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor
comerciale si a serviciilor de piata in orasul Techirghiol

120

29.07.2021

modificarea si completarea H.C.L. nr. 90/2020 pentru aplicarea scutirii
cu 50% a impozitului pe clădiri nerezidențiale si terenuri proprietatea
Persoanelor Fizice care presteaza servicii turistice cu caracter sezonier
pe o durata de cel mult 6 luni pe raza Unitatii Administrativ –
Teritoriala a localității Techirghiol

REGISTRU HOTĂRÂRI CL TECHIRGHIOL – 2021

121

29.07.2021

revizuirea Devizului General al obiectivului de investiții
„Înființarea Distribuției de Gaze Naturale”

AUGUST 2021
122

26.08.2021

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului
Local Techirghiol

123

26.08.2021

rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Techirghiol
pentru anul 2021

124

26.08.2021

modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 25.03.2021 privind
aprobarea solicitării adresată Guvernului României prin administratorul
bunului SRI - Direcția Regională de Informații Dobrogea-UM 0764
Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare privind
transmiterea imobilului în suprafață de 22.259 mp din domeniul public
al statului și administrarea SRI-Direcția Regională de Informații
Dobrogea-UM 0764 Constanța în domeniul public al orașului
Techirghiol și declararea acestuia ca bun de interes local

125

26.08.2021

revocarea HCL. nr.305/17.12.2009 pentru aprobarea unui schimb de
terenuri intre Consiliul Local Techirghiol si proprietari Andrei Dumitru
si Andrei Georgeta

126

26.08.2021

aprobarea dării în folosință gratuită către S.C. E-DISTRIBUȚIE
DOBROGEA S.A. a unei suprafețe de 3,20 mp în vederea montării
stâlpului nr. 4 de medie tensiune

127

26.08.2021

punerea în aplicare a Deciziei Civile nr.52/C/03.06.2020
a Curții de Apel Constanta

128

26.08.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a
imobilului apartament 1 construcție C2, suprafață utila 55,11 si teren

REGISTRU HOTĂRÂRI CL TECHIRGHIOL – 2021

aferent în cotă indiviză de 185,88 mp, situat in str. Răscoala din 1907
nr.52, oraș Techirghiol către Ceuca Luminița
129

26.08.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a
imobilului apartament suprafață utila 66,71 si teren aferent in cota
indiviza de 20,60 mp situat in str. Al. Puşkin nr.1.bl. B1, sc. A, parter,
ap.2, oraș Techirghiol către Sivriu Daniela

130

26.08.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării prin
licitație publica a terenului în suprafață de 299 mp, str. Samuel Micu
nr.7, aparținând domeniului privat al orașului Techirghiol

131

26.08.2021

prelungire durata Contract de închiriere nr. 3955/19.06.2001 – chiriaș
SC PRUNDEANU IMPEX SRL

132

26.08.2021

completarea Listei de priorităţi în vederea repartizarii unei locuinţe
ANL destinate inchirierii, Oras Techirghiol, str. Al. Puskin, nr. 3 B

133

26.08.2021

aprobarea completării H.C.L nr.75/29.04.2021

134

26.08.2021

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

135

26.08.2021

aprobarea dării în folosință gratuită către S.C. E-DISTRIBUȚIE
DOBROGEA S.A. a unei suprafețe de 223 mp din parcela A105/2 în
vederea amplasării a doi stâlpi 12g31, un stâlp 10g31 echipat cu un
transformator, o casetă stradală [CS], BMPT şi LES JT 95 mmp

136

26.08.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza PT) si a Devizului
General, in forma actualizata, pentru proiectul "Creșterea eficienței
energetice a clădirii publice - Liceul teoretic Emil Racoviţă, oraşul
Techirghiol, judeţul Constanța ", COD SMIS 118170
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137

26.08.2021

acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci doamnei Ungureanu Florica,
în calitate de beneficiară a Decretului-Lege Nr. 118 din 30 martie 1990
(*republicat*)

SEPTEMBRIE 2021
138

30.09.2021

rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al orașului Techirghiol pentru anul 2021

139

30.09.2021

aprobarea vânzării directe şi prețului de vânzare a imobilului-construcție
C1- 31 mp şi teren aferent în suprafață de 98 mp, Techirghiol, str.
Eroilor nr.4 către Savencu Vasile-Constantin

140

30.09.2021

aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a imobilului teren în
suprafață de 600 mp, situat in Techirghiol, str. Crizantemei nr.9 către
Lupu Laura-Cristina

141

30.09.2021

aprobarea vânzării directe şi prețului de vânzare a imobilului teren în
suprafață de 600 mp, situat în Techirghiol, str. Crizantemei nr.10 către
Popescu Daniel-Georgel

142

30.09.2021

aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare al imobilului
construcție C2 – locuința si teren aferent in indiviza 185,88 mp. situat in
Techirghiol, str. Răscoalei din 1907, nr.52, corp C2, ap.1 către Ceuca
Luminița

143

30.09.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a terenului in suprafață de 369 mp, str. Traian nr.38,
Techirghiol, către Băncilă Angelica si Băncilă Nelu

144

30.09.2021

aprobarea prețului pentru constituirea dreptului de superficie asupra
terenului aferent construcţiilor C2, C3, C4 în suprafață de 200 mp, in
indiviză, situat în oraș Techirghiol, str. G. Enescu nr.6A către Ionescu
Ion şi Ionescu Mariana
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145

30.09.2021

aprobarea modificării art.2 din HCL nr.171/11.07.2018 si însușirea
rapoartelor de evaluare pentru schimb de terenuri intre proprietari
Oraşul Techirghiol si Tăbăcaru Elena-Gabriela

146

30.09.2021

aprobare redevență concesiune fără licitație către Matei Adrian si Matei
Marlena pentru terenul în suprafață de 132 mp, str. Câmpinei nr.2A,
Techirghiol,in vederea extinderii construcției

147

30.09.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea vânzării prin
licitație publica a unor terenuri, aparținând domeniului privat al
orașului Techirghiol

148

30.09.2021

aprobarea vânzării directe şi prețului de vânzare a imobiluluiapartament în suprafață utilă de 66,71 mp si teren aferent în cotă
indiviză de 20,60 mp, str. Al. Pușkin nr.1.bl. B1, sc. A, et. parter, ap.2,
oraș Techirghiol către Sivriu Daniela

149

30.09.2021

aprobarea prețului concesiunii fără licitație către Zgumă Dumitru,
Zgumă Mihaela şi Haşoti Dumitru pentru terenul în suprafață de 60 mp,
Techirghiol, str. Traian nr.1C, in vederea extinderii construcției

150

30.09.2021

aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini al serviciului de
salubrizare - activitatea de dezinsecție, dezinfecție si deratizare din
oraşul Techirghiol

151

30.09.2021

aprobarea Regulamentului si anexelor de vânzare a locuințelor de tip
ANL, Oraș Techirghiol

152

30.09.2021

aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa - Proiect INTESPO POCU
135/2/3/113589 şi Primăria Oraşului Techirghiol

153

30.09.2021

aprobarea acordării ajutoarelor financiare de urgenţă familiilor sau
persoanelor singure aflate în stare de necesitate, precum şi aprobarea
criteriilor şi metodologiei de acordare a acestora
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154

30.09.2021

participarea ansamblului Tekir al Casei de Cultura Constantin Tanase –
Primaria Techirghiol la festivalul „INTERNATIONAL CULTURE-Art
AND FOLK DANCE FESTIVAL” organizat de SARIYER
MUNICIPALITY

155

30.09.2021

aprobarea modificarii H.C.L. nr. 169/07.12.2015 privind aprobarea
„Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul
regional S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța” pentru perioada 2021 – 2029

156

30.09.2021

desemnarea unor reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Liceului
Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol pentru anul şcolar 2021-2022

157

30.09.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai Studiului de Fezabilitate /
D.A.L.I. „Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol I„ și a
Cererii de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel
Saligny”

158

30.09.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai Studiului de Fezabilitate /
D.A.L.I.„Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol II„ și a
Cererii de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel
Saligny”

159

30.09.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a terenului in suprafață de 340 mp. situat in str. Avram Iancu
nr.4C, Techirghiol către Soare Daniel Eugen si Soare Nicoleta Alina

160

30.09.2021

aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a
imobilului teren 391 mp. situat in str. D. Cantemir nr.16, lot 5,
Techirghiol catre Burecic Mihaela

OCTOMBRIE 2021
161

21.10.2021

rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al oraşului Techirghiol pentru anul 2021
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162

21.10.2021

aprobarea cererii de eșalonare debite restante formulata de către
SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

163

21.10.2021

prelungirea Contractului de comodat nr.16883/08.11.2016 încheiat între
oraşul Techirghiol şi CS Sparta Techirghiol privind imobilul din
Techirghiol, bd. Victoriei, nr. 15

164

21.10.2021

aprobarea Proiectului Tehnic şi indicatorilor tehnici si economici la
proiectul ,,CONSTRUIRE SISTEM DE IRIGATII COMPLET
AUTOMATIZAT PENTRU TEREN DE FOTBAL DIN
TECHIRGHIOL”

165

21.10.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai Studiului de
Fezabilitate “Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Balneară
Techirghiol prin Modernizarea Infrastructurii Tehnico-Edilitare”

166

21.10.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai Studiului de Fezabilitate
”Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Balneară Techirghiol
prin Modernizarea Infrastructurii – Zona Strada Dobrogei – Alimentare
cu Apă și Canalizare Menajeră„ și a Cererii de finanțare pentru
Programul Național de investiții „Anghel Saligny”

167

21.10.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate
”Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Balneară Techirghiol
prin Modernizarea Infrastructurii – Zona Strada Dobrogei –
Infrastructură Rutieră„ și a Cererii de finanțare pentru Programul
Național de investiții „Anghel Saligny”

168

21.10.2021

aprobarea actualizării indicatorilor economici ai Studiului de
Fezabilitate “Extinderea Infrastructurii de Utilitate Publică în Cartierul
Tineretului, Parcela A105/2 Oraș Techirghiol”

169

21.10.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-econimici ai Studiului de Fezabilitate
“Extinderea Infrastructurii de Utilitate Publică în Cartierul Tineretului,
Parcela A105/2 Oraș Techirghiol – Alimentare cu Apă” și a Cererii de
finanțare pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
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170

21.10.2021

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate
“Extinderea Infrastructurii de Utilitate Publică în Cartierul Tineretului,
Parcela A105/2 Oraș Techirghiol – Infrastructură Rutieră” și a Cererii
de finanțare pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”

171

21.10.2021

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de
evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitare de stat

172

21.10.2021

aprobarea listei de repartizare a unei locuinte ANL destinate inchirierii,
Oras Techirghiol, str. Al. Puskin, nr. 3 B

173

21.10.2021

acordarea Titlului de « Cetăţean de Onoare al oraşului Techirghiol »,
post-mortem, Preacucernicului Părinte Iacov ANTOHI

174

21.10.2021

acordarea Titlului de « Cetăţean de Onoare al oraşului Techirghiol »
Preacucernicului Părinte Timoteiu POPA

175

21.10.2021

aprobarea în principiu a constituirii dreptului de superficie asupra
terenului aferent construcției C1 în suprafață de 292 mp, oraș
Techirghiol, str. M. Eminescu nr.46 către Popa Tanti şi Popa GeorgeLaurentiu

176

21.10.2021

aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe
trimestrul al III-lea al anului 2021

177

21.10.2021

dezmembrarea terenului din Techirghiol,
str. Traian, nr. 16B

178

29.10.2021

privind revocarea H.C.L. nr. 158 / 30.09.2021 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate / D.A.L.I.
“Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol II”
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179

29.10.2021

privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ
pentru proiectul “Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul
Techirghiol II” în vederea depunerii in cadrul Programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”

NOIEMBRIE 2021
180

26.11.2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local Techirghiol

181

26.11.2021

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului
Techirghiol pentru anul 2021

182

26.11.2021

modificarea H.C.L. 215/11.12.2019 privind însușirea variantelor finale a
proiectului de stemă şi drapel ale Unității Administrativ-Teritoriale –
Orașul Techirghiol, județul Constanţa, Consiliul Local al Orașului
Techirghiol, județul Constanţa

183

26.11.2021

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului
Techirghiol pentru perioada 2021-2027

184

26.11.2021

privind aprobarea aderării Comunei Săcele, județul Constanța la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal ” Constanța

185

26.11.2021

privind împuternicirea Primarului Orașului Techirghiol in vederea
semnării contractelor de vânzare-cumpărare a apartamentelor de tip
A.N.L. și toate documentele aferente, în numele Orașului Techirghiol și
al Consiliului Local

186

26.11.2021

privind prelungirea contractelor de închiriere si actualizarea prețului
chiriei pentru terenurile aferente construcţiilor cumpărate in baza Legii
nr.112/1995 si contractelor de vânzare cumpărare ulterioare apariției
Legii nr.112/1995
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187

26.11.2021

privind retragerea dreptului de folosință a unui
teren atribuit in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personală

188

26.11.2021

privind aprobare prelungire termen de semnare contract
de vanzare-cumparare prevăzut la art.7 din HCL nr.113/30.07.2021
pentru aprobarea vânzării directe a imobilului construcției si teren de
sub construcție din str. Victoriei nr.7B, oraș Techirghiol către actuala
chiriașă Amet Seian

189

26.11.2021

aprobare efectuare Plan Urbanistic Zonal - introducere în intravilan în
vederea edificării de locuințe şi/sau structuri turistice pentru parcela
A268/30/1 în suprafață de 15000,00 mp beneficiar
SC ID NATURE SRL

190

26.11.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul
“Construire de locuințe conform H.C.L. nr.83/14.04.2016 în vederea
aprobării şi introducerii în intravilan a parcelei A268-26”, generat de
imobilul situat în județul Constanta, oraşul Techirghiol, cod poștal
906100, parcela A268-26

191

26.11.2021

privind aprobarea preluării, în principiu, în domeniul public al orașului
Techirghiol, a terenului în suprafață de 1455 mp, nr. cadastral 10773 alee acces - str. Prelungirea 9 Mai, lot 2/19 (fostă A 268/1/2/19)

192

26.11.2021

privind aprobarea preluării, în principiu, în domeniul public al orașului
Techirghiol, a terenului în suprafață de 1080 mp, nr. cadastral 104802 alee acces - A 233/20/3/13

193

26.11.2021

privind dezmembrarea terenului din Techirghiol, str. Apusului, nr.8,
număr cadastral 110080

194

26.11.2021

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună
gospodărire pe teritoriul orașului Techirghiol
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195

26.11.2021

privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi
Primăria Oraşului Techirghiol

196

26.11.2021

privind aprobarea aprobarea unei sponsorizări către Clubul Sportiv
„Sparta” Techirghiol

DECEMBRIE 2021
197

21.12.2021

rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al orașului Techirghiol pentru anul 2021

198

21.12.2021

aprobarea procedurii de aplicare a facilităților fiscale cu privire la plata
majorărilor/penalităților de întârziere privind obligațiile bugetare,
constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate bugetului
local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil pe raza
UAT Techirghiol în anul 2022

199

21.12.2021

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

200

21.12.2021

aprobarea modificării si completării prin Act Adițional nr. 5 a
”Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de
salubrizare in Oraşul Techirghiol,
jud. Constanta, nr. 14350 din data 03.09.2018”

201

21.12.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe şi prețului de
vânzare a imobilului format din teren 392 mp situat in Techirghiol, str.
Banu Mărăcine nr.3, lot 10 către actualul concesionar SC BMC
ACTUAL LOGISTIC SRL

202

21.12.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului format din teren 262 mp. situat in Techirghiol, str.
M. Gh. Sontu nr.13 către actualul concesionar Seit Memet Iener
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203

21.12.2021

aprobarea studiului de oportunitate, vânzării directe si prețului de
vânzare a imobilului format din construcție C1, anexe C2 si C3 si teren
aferent de 452 mp. situat in str.Eroilor nr.37A, oraș Techirghiol, către
actuala chiriașă Stoianof Iulia

204

21.12.2021

aprobarea vânzării directe si prețului de vânzare a imobilului teren in
suprafață de 391 mp, situat in Techirghiol, str. D. Cantemir nr.16, lot 5
către Burecic Mihaela

205

21.12.2021

aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile - terenuri,
proprietate privată a orașului Techirghiol

206

21.12.2021

aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil – teren str.
Samuel Micu nr.7, proprietate privata a orașului Techirghiol

207

21.12.2021

aprobarea pretului pentru constituirea dreptului de superficie asupra
terenului aferent constructiei C1 in suprafata de 292 mp. situat in oras
Techirghiol, str. M. Eminescu nr.46 catre Popa Tanti si Popa GeorgeLaurentiu

208

21.12.2021

constituirea dreptului de superficie a terenului aferent construcției in
suprafață de 408,25 mp situat in oras Techirghiol, str. Muncii nr.8 catre
Leonte Marius

209

21.12.2021

aprobare dezmembrare imobil-teren din Oras Techirghiol,
Ps 273/1/1+Ps273/1/2+Ps273/4/2 - lot 2, lot 42, număr cadastral 108342
- proprietatea privată orasului Techirghiol

210

21.12.2021

aprobarea dezmembrării imobil-teren din Oraș Techirghiol,
Ps 273/1/1+Ps273/1/2+Ps273/4/2 - lot 2, lot 10/2, număr cadastral
109556 - proprietatea privată orașului Techirghiol

211

21.12.2021

acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului Popescu Marin, în
calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004 a recunoștinței faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din
decembrie 1989

REGISTRU HOTĂRÂRI CL TECHIRGHIOL – 2021

212

21.12.2021

acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci domnului Ceară Niculae, în
calitate de beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri

213

21.12.2021

completarea şi modificarea H.C.L.36/21.02.2017 privind încadrarea
terenurilor situate in intravilanul si extravilanului orasului Techirghiol
pe zone de impozitare
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