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HOTĂRÂREA NR.198 

privind aprobarea proiectului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE PROCEDURI 
ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” și a surselor de finanțare 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 
24.07.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.217/22.07.2020 init iat de ca tre Primarul Municipiului Mangalia s i 
aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referat de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.40139 din 22.07.2020; 
• Referatul de specialitate al Direct iei Achizit ii, Investit ii s i Programe Dezvoltare din cadrul apa-

ratului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.40140/22.07.2020; 
• Contractul de Finant are nr.539 din 13.07.2020; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 
 I n temeiul art.129, alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.e), art 139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) 
lit.b), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1 Se aproba  proiectul ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE PROCEDURI 
ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” derulat prin Programul Operat ional Capacitate 
Administrativa , Axa Prioritara : Administrat ie publica  s i sistem judiciar accesibile s i transparente, 
Operat iunea: Introducerea de sisteme s i standarde comune î n administrat ia publica  locala  ce 
optimizeaza  procesele orientate ca tre beneficiari î n concordant a  cu SCAP. 
 
Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE PROCE-
DURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”, în cuantum de 3.301.070,74 lei (inclusiv 
T.V.A.). 

 

Art.3 Se aprobă contribuția propria în proiect a U.A.T. Municipiul Mangalia, de 2% din valoarea eligi-
bilă a proiectului, în cuantum de 66.021,41 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând cofinanțarea proiectu-
lui ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL 
MANGALIA”. 

 

Art.4 Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiec-
tului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL 
MANGALIA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, ce se vor asigura din bugetul local. 
 
Art.5 Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile ram-
bursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art.6 Se î mputernices te Primarul Municipiului Mangalia, sa  semneze toate actele necesare î n numele 
si pentru U.A.T. Municipiul Mangalia a proiectului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE 
PROCEDURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA”. 
 



2 
 

Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului 
– Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi 
adusă la cunoștința cetățenilor 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. 
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