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HOTĂRÂREA NR.161 

privind aprobarea proiectului ”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VARĂ” 
MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA” și a surselor de finanțare 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 
26.05.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.167/22.05.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.27675/22.05.2020; 
• Solicitarea de clarificări nr.5 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est (ADR NE) 

nr.13540/OI/27.04.2020; 
• Referatul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare, din cadrul aparatu-

lui de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.27681/22.05.2020; 
• Prevederile H.C.L. nr.180/28.08.2018 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Reabilitare Grădina de Vară în Municipiul Mangalia”; 
• Prevederile H.C.L. nr.181/28.08.2018 privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Sistematizare pe verticală străzi aferente zonei Grădina 
de Vară, municipiul Mangalia, județul Constanța”; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioa-
re; 

• Raportul Comisiei Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului 
Local Mangalia; 

 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.e), alin.(2) lit.d) coroborat cu 

alin.(7) lit.a) și lit.d), art.139 alin.(3) lit.a) și lit.e), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă proiectul ”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL 
MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară: 13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, prioritate de investiții: 13.1. 
Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România. 
 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VA-
RĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA”, în cuantum de 23.259.004,33 lei (inclusiv T.V.A.). 
 

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. Municipiul Mangalia, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 17.255,00 lei (inclusiv T.V.A.), cât și contribuția de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 464.835,00 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând cofinanțarea 
proiectului ”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDE-
ȚUL CONSTANTA”. 
 

Art.4 Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI ”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CON-
STANTA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din bugetul local. 
 

Art.5 Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Mangalia, să semneze toate actele necesare și contractul de 
finanțare în numele și pentru U.A.T. Mangalia pentru proiectul ”SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ A ZONEI 
”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA”. 
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Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 
Constanța pentru controlul și verificarea legalității. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, dintr-un nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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