
 
HOTĂRÂREA NR.60 

privind prorogarea până la 30 iunie 2020 inclusiv a termenelor de plată pentru obligațiile bugetare 
reprezentând chirie, redevență sau cotă minimă de participare aferente contractelor încheiate la 

nivelul U.A.T. Mangalia cu persoane fizice și juridice 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 
31.03.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.62/30.03.2020 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.I20425 din 30.03.2020; 
• Raportul de specialitate al Direct iei Management Fiscal s i Control Venituri din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.20494 din 30.03.2020; 
• Prevederile Decretului Pres edintelui Roma niei nr.195/16.03.2020 privind instituirea sta rii de urgent a  

pe teritoriul Roma niei;  
• Prevederile Dispozit iei Primarului Municipiului Mangalia nr.538 din 25.03.2020 privind stabilirea 

unor ma suri la nivelul Prima riei Municipiului Mangalia î n vederea prevenirii s i limita rii ra spa ndirii infect iei 
cu coronavirus – COVID 19; 

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

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism s i Industrie din cadrul Consiliu-
lui Local Mangalia; 
 În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.108, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.d) coroborate 
cu alin.4) lit.a), alin.(6) lit.a) și lit.b) și alin.(7) lit.h), alin.(14), art.139 alin.(3) lit.a), 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 Prorogarea pa na  la data de 30 iunie 2020 inclusiv a termenelor de plata  pentru obligat iile bugetare 
reprezenta nd chirie, redevent a  sau cota  minima  de participare aferente contractelor î ncheiate la nivelul U.A.T. 
Mangalia cu persoane fizice s i juridice care au scadent a cuprinsa  î n intervalul 31.03.2020 – 30.06.2020. 
 

Art.2 Pentru facturile care au fost emise î n baza contractelor de concesiune/ î nchiriere/ superficie/ asociere, 
dar s i pentru facturile viitoare, scadente î n intervalul preva zut la art.1, nu se calculeaza  s i nu se datoreaza  
doba nzi s i penalita t i de î nta rziere. 
 

Art.3 Prelungirea pa na  la data de 30 iunie 2020, prin derogare de la prevederile contractuale preva zute î n 
contractele de î nchiriere pentru locuint ele din fondul locativ de stat, pentru locuint ele de serviciu s i pentru 
locuint ele din fondul locativ din proprietatea municipiului Mangalia, respectiv pentru locuint ele construite 
prin programele A.N.L., aflate î n administrarea Municipiului Mangalia, a termenului de plata  a chiriilor 
datorate pentru lunile martie, aprilie, mai s i iunie, fa ra  perceperea penalita t ilor de î nta rziere. 
 

Art.4 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 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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