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HOTĂRÂREA NR.50 

privind aprobarea proiectului ”LOCUINȚE SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. MANGALIA”  
și a surselor de finanțare 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 
26.02.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.45/25.02.2020 init iat Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.13859 din 25.02.2020; 
• Referatul de specialitate al Direct iei Achizit ii, Investit ii s i Programe de dezvoltare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Manglaia, î nregistrat cu nr.13860 din data de 
25.02.2020; 

• Solicitarea de clarificare nr.4 a Agent iei pentru Dezvoltare Regionala  Sud-Est (ADR Sud-Est), 
cu nr.1657/DIPOR/28.01.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.177/28.08.2018 privind aprobarea documentat iei tehnico-economice – 
faza S.F. s i a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ”Locuint e Sociale M.I. Dobrogeanu, 
Mun. Mangalia”; 

• Prevederile H.C.L. nr.282/20.12.2018 privind aprobarea î ndrepta rii erorii materiale din 
cuprinsul H.C.L. nr.177/28.08.2018 privind aprobarea documentat iei tehnico-economice – faza S.F. s i 
a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ”Locuint e Sociale M.I. Dobrogeanu, Mun. 
Mangalia”; 

• Prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin O.M.D.RA.P. nr.3376/2018, cu modifica rile s i 
completa rile ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finant ele publice locale, cu modifica rile s i completa rile 
ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism s i Industrie, Comisiei 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului s i Juridica  s i al Comisiei Sociale Sa na tate, Culte s i I nva t a ma nt din 
cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.e) și alin.(7) lit.q), 
art.139 alin.(3) lit.a) și lit.e), 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  proiectul „LOCUINȚE SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. MANGALIA” î n vederea 
finant a rii acestuia î n cadrul Programului Operat ional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara : 13. 
Sprijinirea regenera rii oras elor mici s i mijlocii, prioritate de investit ii: 13.1. I mbuna ta t irea calita t ii 
viet ii a populat iei î n oras ele mici s i mijlocii din Roma nia. 
 
Art.2 Se aproba  valoarea totala  a proiectului „LOCUINȚE SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. 
MANGALIA”, î n cuantum de 6.589.376,11 lei (inclusiv T.V.A.). 
 
Art.3 Se aproba  contribut ia proprie î n proiect a U.A.T. Municipiul Mangalia, reprezenta nd achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile î n cuantum de 378.432,42 lei (inclusiv T.V.A.) ale proiectului, ca t s i 
contribut ia de 2% din valoarea eligibila  a proiectului, î n cuantum de 124.218,87 lei (inclusiv T.V.A.) 
reprezenta nd cofinant area proiectului „LOCUINT E SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. MANGALIA”. 
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Art.4 Se aproba  sumele reprezenta nd cheltuieli conexe ce pot apa rea pe durata implementa rii 
proiectului „LOCUINȚE SOCIALE M.I. DOBROGEANU, MUN. MANGALIA”, pentru implementarea 
acestuia î n condit ii optime, care se vor asigura din bugetul local. 
 
Art.5 Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementa rii proiectului î n condit iile 
rambursa rii/ deconta rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
Art.6 I mputernicirea Primarului Municipiului Mangalia, sa  semneze toate actele necesare s i contrac-
tul de finant are î n numele s i pentru U.A.T. Mangalia pentru proiectul „LOCUINT E SOCIALE M.I. DO-
BROGEANU, MUN. MANGALIA”. 
 
Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re 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 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 26.02.2020 
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