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HOTĂRÂREA NR.237 

privind modificarea H.C.L. nr.77/11.04.2019 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar des-
fășurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către  

Direcția Cultură și Sport Mangalia 
 
 

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

• Proiectul de hotărâre nr.207/08.07.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.37431 din 08.07.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul apa-

ratului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R37431/21.07.2020; 
• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.1117 din data de 15.05.2020 înregistrată la sediul Pri-

măriei Municipiului Mangalia cu nr.26294 din data de 15.05.2020; 
• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.1504 din data de 24.06.2020 înregistrată la sediul Pri-

măriei Municipiului Mangalia cu nr.34499 din data de 25.06.2020; 
• Prevederile Contractului de comodat nr.31793 din 13.05.2019 încheiat între Municipiul Mangalia și 

Direcția Cultură și Sport Mangalia; 
• Procesul-verbal de predare-primire nr.37443 din data de 04.06.2019 încheiat între Direcția de Cultu-

ră și Sport Mangalia și Municipiul Mangalia; 
• Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor transmise fără plată nr.3897 din 20.01.2020 înche-

iat între Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia și Municipiul Mangalia; 
• Prevederile H.C.L. nr.77 din 11.04.2019 privind aprobarea numărului de autovehicule necesar desfă-

șurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către Direcția Cultură și Sport Mangalia; 
• Prevederile O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile admi-

nistrației publice și instituții publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunu-

rilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art.553 – art.554, art.874 – art.875 și art. 2146 - art.2157 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urba-

nism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), 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 Anexei nr.1 la H.C.L. nr.77/11.04.2019 privind aprobarea numă-
rului de autovehicule necesar desfășurării activităților specifice și transmiterea în folosință gratuită către 
Direcția Cultură și Sport Mangalia, în sensul înlocuirii autoturismului Dacia/LSDAA cu numărul de înmatri-
culare CT-38-PRI, cu: 
 

• autoturismul Dacia Logan AC BREAK cu numărul de înmatriculare CT-16-SBM. 
 
Art.2 Predarea-primirea autoturismului Dacia/LSDAA cu numărul de înmatriculare CT-38-PRI de la Direcția 
Cultură și Sport Mangalia la U.A.T. Municipiul Mangalia se face prin proces-verbal de predare-primire. 
 
Art.3 Predarea-primirea  autoturismului  Dacia Logan AC BREAK cu numărul de înmatriculare CT-16-SBM 
de la U.A.T. Municipiul Mangalia la Direcția Cultură și Sport Mangalia se face prin proces-verbal de predare-
primire. 
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Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia cu sprijinul aparatului de specialitate să semneze actul 
adițional modificator la contractul de comodat nr.31793 din 13.05.2019, conform celor aprobate la art.1. 
 
Art.5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.77/11.04.2019 rămân neschimbate. 
 
Art.6 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. 
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