
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.8 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.257/07.11.2019 privind aprobarea proiectului cu 
finanțare nerambursabilă „UN VIITOR PENTRU TRECUT – CLASAREA SI VALORIFICAREA 

PATRIMONIULUI EPIGRAFIC ȘI SCULPTURAL CALLATIAN” cod unic proiect CALL01-9, Promotor de 
Proiect (PP) Direcția Cultură și Sport Mangalia 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.10/13.01.2020 init iat de Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobarea al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.4437/21.01.2020; 
• Referatul de specialitate al Direct iei Achizit ii, Investit ii s i Programe de Dezvoltare – Serviciul Management 

Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat sub nr.5006 din 
data de 22.01.2020; 

• Notificarea Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului privind semnarea contractului 
de finant are; 

• Adresa Direct iei Cultura  s i Sport Mangalia nr.54 din data de 13.01.2020 î nregistrata  la sediul Prima riei 
Municipiului Mangalia cu nr.1658 din data de 13.01.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.257/07.11.2019 privind aprobarea proiectului cu finant are nerambursabila  ”Un 
viitor pentru trecut – clasare s i valorificarea patrimoniului epigrafic s i sculptural callatian” (cod unic CALL01-9), 
Promotor de Proiect (PP) Direct ia Cultura  s i Sport Mangalia; 

• Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local 
Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d) coroborat cu alin.(4), lit.d), alin.(7), lit.d) și j), art.139 
alin.(3) lit.d), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba  modificarea s i completarea art.2 din cuprinsul H.C.L. nr.257/07.11.2019 privind aprobarea 
proiectului cu finant are nerambursabila  „UN VIITOR PENTRU TRECUT – CLASAREA SI VALORIFICAREA 
PATRIMONIULUI EPIGRAFIC SI SCULPTURAL CALLATIAN” cod unic proiect CALL01-09, Promotor de Proiect (PP) 
Direct ia Cultura  s i Sport Mangalia, î n sensul modifica rii valorii totale a proiectului care va fi in cuantum de 
604.935,49 lei inclusiv T.V.A. 
 
Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.257/07.11.2019, ra ma n neschimbate. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re Direct iei Cultura  s i Sport 
Mangalia, direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului 
Mangalia, Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri 
publice pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 29.01.2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


