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HOTĂRÂREA NR.57 
privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.34 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului 

cu finanțare nerambursabilă ”Grădina Culturală Callatis” (Cod unic proiect CALL02-115), Promotor 
proiect  Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului 
RO-CULTURA, apelul Consolidarea antreprenorialului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, 

parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 
 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.03.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.54/13.03.2020 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.R18114 din 13.03.2020; 
• Adresa de î naintare a Direct iei Cultura  s i Sport Mangalia nr.18114/13.03.2020; 
• Raportul de specialitate al Direct iei Achizit ii, Investit ii s i Programe de Dezvoltare din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.19284 din data de 20.03.2020; 
• Clasamentul de proiecte APEL 2 - Consolidarea antreprenorialului cultural și Dezvoltarea audienței și 

a publicului prin care proiectul cu finanțare nerambursabilă ”Grădina Culturală Callatis” (Cod unic proiect 
CALL02-115), Promotor proiect  Direcția Cultură și Sport Mangalia a fost calificat; 

• Notă de solicitare – clarificări generale din cadrul Programului RO-CULTURA finanțat prin Mecanismul 
Financiar SEE2014-2021; 

• Notificare privind Etapa de pre-contract din cadrul Programului RO-CULTURA; 
• Proiectul  cu finanțare nerambursabilă ” Grădina Culturală Callatis” (Cod unic proiect CALL02-115), 

Promotor proiect  Direcția Cultură și Sport, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO-
CULTURA, apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte inte-
grantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.34 din 18.02.2020 privind proiectul cu finanțare nerambursabilă ”Grădina Cul-
turală Callatis” (Cod unic proiect CALL02-115), Promotor proiect  Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu par-
tenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO-CULTURA, apelul Consolidarea antreprenorialului 
cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Eco-
nomic European (SEE) 2014-2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.119 din 21.12.2016  privind aprobarea schimbării denumirii Complexului Cultu-
ral Callatis Mangalia în Direcția Cultură și Sport Mangalia; 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Cultură și Sport Mangalia, aprobat prin H.C.L. 
nr.75 din 11.04.2019; 

• Atribuțiile Direcției Cultură și Sport Mangalia în domeniul: Așezăminte Culturale; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulteri-

oare; 
• Rapoartele Comisiei Sociale, Sa na tate, Culte s i I nva t a ma nt s i Comisiei Economica , Fonduri Structurale 

Structurale Europene, Turism s i Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.(d), alin.(7) lit.d) și j), 
art.139 alin.(3) lit.d) și 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 art.2 din cuprinsul H.C.L. nr.34 din 18.02.2020 privind aprobarea 
proiectului ”Grădina Culturală Callatis” (Cod unic proiect CALL02-115), Promotor proiect  Direcția Cultură și 
Sport Mangalia, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO-CULTURA, în sensul modificării 
valorii totale a proiectului care va fi în cuantum de 915.207,97 lei inclusiv T.V.A. 
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Art.2. Se aprobă efectuarea lucrărilor vizate prin proiect și sustenabilitatea acestuia conform cerințelor 
Programului RO-CULTURA. 

 

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.34/18.02.2020 rămân neschimbate. 
 
Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re Direct iei Cultura  s i Sport 
Mangalia, 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 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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