Unitatea administrativ-teritorială TECHIRGHIOL
Hotărâri adoptate de către Consiliul Local Techirghiol în anul 2022

OPIS
Număr H.C.L.

Data adoptării

Observații/comunicare

Obiectul H.C.L

IANUARIE 2022
1

26.01.2022

acoperirea definitiva a deficitului bugetar al secțiunii de
dezvoltare din excedentul bugetar local înregistrat la data
de 31.12.2021

2

26.01.2022

aprobarea utilizării excedentului bugetului local
înregistrat la 31 decembrie 2021

3
26.01.2022

aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli pe trimestrul al IV-lea al anului 2021 al oraşului
Techirghiol

4

26.01.2022

aprobarea Raportului semestrial de aplicare a Legii nr.
448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completarile
ulterioare, pentru perioada 01.07.2021 – 31.12.2021

5

26.01.2022

aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi
familiilor marginalizate şi a planului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul
2022 la nivelul oraşului Techirghiol
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6

26.01.2022

aprobarea Raportului de activitate a Direcției de Asistență
Socială pe anul 2021

7

26.01.2022

aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile
sociale acordate în anul 2022 pentru UAT Techirghiol

8

26.01.2022

actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al oraşului Techirghiol

9

26.01.2022

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

10

26.01.2022

aprobarea reţelei şcolare a Unităţii teritorial administrative
Techirghiol pentru anul şcolar 2022-2023

11

26.01.2022

aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Contractulcadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a
deseurilor de ambalaje din deseurile municipale(colectate
si transportate separat, stocate temporar, sortate si
incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje
la nivelul UAT oras Techirghiol, judetul Constanta,
nr.5297/09.03.2021

12

26.01.2022

aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2021 al
Clubului Sportiv „Sparta” Techirghiol

13

26.01.2022

modificarea si completarea Regulamentului de Organizare
si Funcționare al Clubului Sportiv Sparta Techirghiol,
aprobat prin H.C.L. nr. 109/24.10.2016

14

26.01.2022

scutirea de la plata impozitului pentru constructii, teren
si taxa auto – beneficiar FUNDATIA BREATH
ROMANIA

15

26.01.2022

analiza stadiului de înscriere a datelor Registrului Agricol
al orașului Techirghiol, județ Constanța, pentru anul 2021
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însușire PUZ „Introducere in intravilan lotizare teren
pentru realizare cartier de locuințe” şi a Regulamentului de
Urbanism pentru parcela A287 conform
HCL nr. 325/09.09.2010 emisă de Consiliul Local
AGIGEA
aprobarea ,,Raportului de activitate al Serviciului Poliția
Locală Techirghiol pentru anul 2021”

16

26.01.2022

17

26.01.2022

18

26.01.2022

prorogarea până la 01.01.2023 a aplicării prevederilor art.2
din H.C.L. nr. 186/26.11.2021

19

26.01.2022

aprobarea Contului de execuţie al bugetului de venituri şi
cheltuieli al anului 2021 al C.S. SPARTA TECHIRGHIOL

FEBRUARIE 2022
20

03.02.2022

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
Techirghiol

21

03.02.2022

aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului
Techirghiol pentru anul 2022

22
03.02.2022

modificarea organigramei şi a ştatului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Primarului orașului Techirghiol

23

03.02.2022

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

24

03.02.2022

aprobarea modificării art.6 al HCL 141 din 30.09.2021
privind aprobarea vânzării directe si prețul de vânzare a
imobilului teren in suprafață de 600 mp, situat in
Techirghiol, str. Crizantemei, nr.10 catre Popescu DanielGeorgel
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25

03.02.2022

aprobarea modificării art.6 al HCL 140 din 30.09.2021
privind aprobarea vânzării directe si prețul de vânzare a
imobilului teren in suprafață de 600 mp, situat in
Techirghiol, str. Crizantemei, nr.9 catre Lupu Laura Cristina

26

03.02.2022

stabilirea salariilor de baza pentru personalul plătit din
fonduri publice din cadrul Clubului Sportiv ”Sparta”
Techirghiol

27

03.02.2022

aprobare contractare servicii de avocatură pentru anul 2022
în vederea reprezentării intereselor oraşului Techirghiol în
faţa instanţelor judecătoreşti
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