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HOTĂRÂREA NR.236 

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.146/01.07.2019 privind aprobarea Regulamen-
tului de Organizare şi Funcţionare, a Contractului–cadru de închiriere şi a tarifelor practicate pentru 

închirierea temporară a Grădinilor de Vară ”SATURN”, ”VENUS” şi ”NEPTUN” 
 aflate în administrarea Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.219/23.07.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.40480 din 23.07.2020; 
• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.1796 din 16.07.2020 înregistrată la Registratura Pri-

măriei Municipiului Mangalia cu nr.39246 din 16.07.2020; 
• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.1797 din 16.07.2020 înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia cu nr.39248 din 16.07.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R40480/29.07.2020; 
• Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare (Grădina de vară Saturn) situată în Staţiunea Saturn, 

str. Henny Ignatie, nr.5, Mun. Mangalia, jud. Constanţa, întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L. în data de 
22.05.2020 și înregistrat la Direcția Cultură și Sport Mangalia cu nr.1363 din 09.06.2020; 

• Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare (Grădina de vară Neptun) situată în Neptun, 
str.Plopilor, nr.1, Mun. Mangalia, jud. Constanţa, întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L. în data de 10.07.2020 
și înregistrat la Direcția Cultură și Sport Mangalia cu nr.1790 din 15.07.2020; 

• Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare Casa de Cultură Mangalia, situată în Mun. Mangalia, 
Şos. Constanţei, nr.5, jud. Constanţa, întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L. în data de 22.05.2020 și înregis-
trat la Direcția Cultură și Sport Mangalia cu nr.1362 din 09.06.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.75 din 11.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Direcției Cultură și Sport Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.110 din 05.06.2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare 
asupra imobilelor – Grădini de vară în administrarea Direcției Cultură și Sport Mangalia aflată în subordi-
nea Consiliului Local Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.146 din 01.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, a Contractului – cadru de închiriere şi a tarifelor practicate pentru închirierea temporară a 
Grădinilor de Vară ”SATURN”, ”VENUS” şi ”NEPTUN” aflate în administrarea Direcţiei Cultură şi Sport Man-
galia; 

• Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulte-

rioare; 
• Prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămin-

telor culturale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Rapoartele Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ, al Comisiei Economice, Fonduri Structu-

rale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul 
Consiliului Local Mangalia; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin.(7) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g), 
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 aprobă modificarea și completarea titlului H.C.L. nr.146 din 01.07.2019 privind aprobarea Regu-
lamentului de Organizare şi Funcţionare, a Contractului–cadru de închiriere şi a tarifelor practicate pentru 
închirierea temporară a Grădinilor de Vară ”SATURN”, ”VENUS” şi ”NEPTUN” aflate în administrarea Di-
recţiei Cultură şi Sport Mangalia, care va următorul conținut:  
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,,privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Contractului–cadru de închiriere 

şi a tarifelor practicate pentru închirierea temporară a Grădinilor de Vară ”SATURN”, ”VENUS” și ”NEPTUN” și 
a ”CASEI DE CULTURĂ MANGALIA” aflate în administrarea Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia.” 

 
Art.2 Se aprobă modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.146/01.07.2019, care va avea următorul 
conţinut: 
 

,,Art.1 Se însuşesc Rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. Dobrogea Eval S.R.L. cu sediul în Munici-
piul Mangalia, str. Alexandru Vlahuță, nr.10, CUI RO 33916838, pentru imobilele următoare: 

 
• ”Grădina de vară Saturn” situată în Staţiunea Saturn, str. Henny Ignatie, nr.5, Mun. Mangalia, jud. 

Constanţa; 
• ”Grădina de vară Neptun” situată în Neptun, str. Plopilor, nr.1, Mun. Mangalia, jud. Constanţa; 
• ”CASA DE CULTURĂ MANGALIA” situată în Mun. Mangalia, str. Şos. Constanţei, nr.5, jud. Constanţa.” 

 
Art.3 Se aprobă modificarea și completarea art.3 din H.C.L. nr.146/01.07.2019, care va avea următorul 
conţinut: 
 

”Art.3 Se aprobă tarifele de închiriere a Grădini de Vară ”SATURN” conform anexei nr.2, modificată 
şi completată, care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.” 
 

Art.4 Se aprobă introducerea art.4ˡ, după art.4, din H.C.L. nr.146/01.07.2019, care va avea următorul 
conţinut: 
 

”Art. 4ˡ Se aprobă tarifele de închiriere a Grădinii de Vară ”NEPTUN” conform anexei nr.4, care se 
constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.” 
 

Art.5 Se aprobă introducerea art.4², după art.4ˡ, din H.C.L. nr.146/01.07.2019, care va avea următorul 
conţinut: 
 

”Art.4² Se aprobă tarifele de închiriere a ”CASEI DE CULTURĂ MANGALIA” conform anexei nr.5, care 
se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.” 
 

Art.6 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 146/01.17.2019 rămân neschimbate. 
 
Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Direcției Cultură și Sport 
Mangalia, 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 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
 
MANGALIA 
DATA: 16.09.2020 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.146/01.07.2019 
 
 

 
TAXĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA TEMPORARĂ ŞI STABILIREA PROCENTULUI CARE SE APLICĂ LA 

TARIFUL ARTISTULUI PENTRU DETERMINAREA PREŢULUI MINIM 
 AL BILETULUI - GRĂDINA DE VARĂ ”SATURN” 

 
 

 Având în vedere Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare (Grădina de vară Saturn) situată în 
Staţiunea Saturn, str.Henny Ignatie, nr.5, Mun. Mangalia, jud. Constanţa, se vor aplica următoarele tarife, 
după cum urmează: 
 

• Închiriere aparatură: 50 lei/oră; 
 

• Închiriere grădină de vară: 505 lei/oră( închirierea se poate face şi pe fracţii de ½ ore, dar nu mai 
puţin de o oră); 

 
• Preţul biletului se va determina prin raportare la procentul de 0,00224 din tariful artistului(tariful 

artistului x 0,00224 = preţúl biletului); 
 

• În cazul serbărilor şcolare, a activităţilor gratuite organizate de O.N.G. – urile, fundaţiile şi 
asociaţiile din municipiul Mangalia, se poate accepta o scutire de la plata tarifului de închiriere; 

 
• În cazul evenimentelor culturale de interes local, pentru promovarea culturii şi tradiţiei se pot 

accepta scutiri de la plata biletului, pentru locuitorii municipiului Mangalia; 
 

• Pentru închirieri cu o perioadă mai mare de 3 zile, conducerea Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia 
va putea negocia închirierea spaţiilor, chiria neputând fi mai mică de 1.010 lei/zi. 

  
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
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  Anexa  nr.4 la H.C.L. nr. 146/01.07.2019 
 

 
 

 
TAXĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA TEMPORARĂ ŞI STABILIREA PROCENTULUI CARE SE APLICĂ LA 

TARIFUL ARTISTULUI PENTRU DETERMINAREA PREŢULUI MINIM 
 AL BILETULUI - GRĂDINA DE VARĂ ”NEPTUN” 

 
 

 Având în vedere Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare (Grădina de vară Neptun) situată în  
Neptun, str. Plopilor, nr.1, Mun. Mangalia, jud. Constanţa, se vor aplica următoarele tarife, după cum 
urmează: 
 

• Închiriere aparatură: 50 lei/oră; 
 
• Închiriere grădină de vară: 506 lei/oră(închirierea se poate face şi pe fracţii de ½ ore, dar nu mai 

puţin de o oră); 
 

• Preţul biletului se va determina prin raportare la procentul de 0,00224 din tariful artistului(tariful 
artistului x 0,00224 = preţul biletului); 

 
• În cazul serbărilor şcolare, a activităţilor gratuite organizate de O.N.G. – urile, fundaţiile şi asociaţii-

le din municipiul Mangalia, se poate accepta o scutire de la plata tarifului de închiriere; 
 

• În cazul evenimentelor culturale de interes local, pentru promovarea culturii şi tradiţiei se pot ac-
cepta scutiri de la plata biletului, pentru locuitorii municipiului Mangalia; 

 
• Pentru închirieri cu o perioadă mai mare de 3 zile, conducerea Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia 

va putea negocia închirierea spaţiilor, chiria neputând fi mai mică de 1.012 lei/zi. 
  
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 

  Anexa  nr.5 la H.C.L. nr. 146/01.07.2019 
 

 
 

TAXĂ PENTRU  STABILIREA PROCENTULUI CARE SE APLICĂ LA TARIFUL ARTISTULUI PENTRU 
DETERMINAREA PREŢULUI MINIM  AL BILETULUI – 

 ”CASA DE CULTURĂ MANGALIA” 
 

 
 Având în vedere Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare ( Casa de Cultură  Mangalia), situată 
în Mun. Mangalia,  Şos. Constanţei, nr.5, jud. Constanţa, se vor aplica următoarele tarife, după cum urmează: 
 
 

• Preţul biletului se va determina prin raportare la procentul de 0,00224 din tariful artistului(tariful 
artistului x 0,00224 = preţul biletului); 
 

• În cazul serbărilor şcolare, a activităţilor gratuite organizate de O.N.G. – urile, fundaţiile şi asociaţii-
le din municipiul Mangalia, se poate accepta o scutire de la plata tarifului de închiriere; 

 
• În cazul evenimentelor culturale de interes local, pentru promovarea culturii şi tradiţiei se pot ac-

cepta scutiri de la plata biletului, pentru locuitorii municipiului Mangalia; 
 

• Pentru închirieri cu o perioadă mai mare de 3 zile, conducerea Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia 
va putea negocia închirierea spaţiilor, chiria neputând fi mai mică de 1.010 lei/zi. 

 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


