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HOTĂRÂREA NR.61 

privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Municipiul Mangalia şi 
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, în vederea punerii la dispoziţia autorităţii 

publice locale a unor spaţii adecvate măsurilor de izolare a persoanelor asimptomatice care 
sosesc în România din zonele afectate (galbene) de COVID-19 şi care au domiciliul 

 pe raza U.A.T. Mangalia 
 

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.63/31.03.2020 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.20637 din 31.03.2020; 
• Raportul de specialitate al Direct iei Gospoda rire Urbana  s i Servicii de Utilita t i Publice – 

Comprtimemnt Protect ie Civila  s i Situat i de Urgent a  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.R20637 din data de 31.03.2020; 

• Prevederile adresei Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a nr.5048 din 26.03.2020 î nregis-
trata  la sediul Prima riei Municipiului Mangalia sub nr.20337 din 27.03.2020 prin care se solicita  
identificarea unor spat ii adecvate pentru izolare; 

• Prevederile adresei Direct iei de Sa na tate Publica  a Judet ului Constant a nr.7369/22.03.2020; 
• Prevederile O.U.G. nr.1/1999 privind regimul sta rii de asediu s i al sta rii de urgent a , aprobata  

cu modifica ri s i completa ri prin Legea nr.453/2004, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 
• Prevederile Decretului Președintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stă-

rii de urgență pe teritoriul României; 
• Prevederile Ordonanței Militare nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență 

care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră  unor bunuri, emisă de Ministrul 
Afacerilor Interne; 

• Prevederile Ordonanței Militare nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândi-
rii COVID – 19, emisă de Ministrul Afacerilor Interne; 

• Prevederile Ordonanței Militare nr.3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândi-
rii COVID – 19, emisă de Ministrul Afacerilor Interne; 

• Prevederile Ordonanței Militare nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândi-
rii COVID – 19, emisă de Ministrul Afacerilor Interne;  

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 
Consiliului Local Mangalia; 
 Ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și de 
prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu 
coronavirusul SARS – CoV – 2, aspecte ce necesită luarea unor noi măsuri, 
 Luând în considerare prevederile art.5 din Ordonanța Militară nr.3 din 24.03.2020 potrivit 
cărora se instituie măsura izolării pentru toate persoanele care intră în România, 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. d) s i lit.e), coroborat cu alin.(7) lit.b), lit.c) s i lit.h) 
s i alin.(9) lit.a), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a)  s i art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Mangalia şi Sanatoriul 
Balnear și de Recuperare Mangalia, cu sediul în Mangalia, str.Mircea cel Bătrân, nr.2, în vederea 
punerii la dispoziția autorității publice locale a unor spatii adecvate măsurilor de izolare a 
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persoanelor asimptomatice care sosesc în România din zonele afectate (galbene) de COVID-19 şi care 
au domiciliul pe raza U.A.T. Mangalia,  conform anexei,  care face parte integrantă din prezentul act 
administrativ. 
 
Art.2 (1) Persoanele asimptomatice care sosesc în România din zonele afectate (galbene) de COVID-
19 și care solicită izolarea în spațiile puse la dispoziție în urma încheierii  Protocolului de colaborare 
aprobat la art.1, trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiții: 
 

a) au domiciliul pe raza U.A.T. Mangalia; 
 
b) spațiu locativ insuficient raportat la numărul de membri ai familiei și nu dețin altă 

locuință/ domiciliul a fost distrus în urma unei situații de urgență/ există membrii ai familiei cu 
afecțiuni cronice/ alte asemenea situații motivate. 

 
(2) Dovada situațiilor prevăzute la art.2 alin.(1) va fi efectuată pe baza declarației pe propria 

răspundere întocmită la intrarea în țară, însoțită şi de alte documente justificative, după caz. 
 

(3) Declarația pe propria răspundere va fi dată cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal 
cu privire la falsul în declarații și art.352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor, 
și va conține cel puțin următoarele:  

-datele de identificare și domiciliul,  
-țara din care sosește, data la care a sosit în România și motivul deplasării în țara respectivă; 
-motivul pentru care solicită izolarea în spațiile puse la dispoziție de autoritatea publică 

locală. 
 
Art.2 Se aprobă suportarea de la bugetul local, în condițiile legii, a cheltuielilor generate de punerea 
în executare a Protocolului de colaborare aprobat la art.1 din prezentul act administrativ. 
 
Art.3 Se împuternicește Primarul municipiului Mangalia să semneze, în numele și pentru Municipiul 
Mangalia, Protocolul de colaborare  aprobat la art.1 din prezentul act administrativ. 
 
Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se va face de către direcțiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia. 
 
Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re Sanatoriului 
Balnear s i de Recuperare 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 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: 31.03.2020 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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Anexa la H.C.L. nr.61/31.03.2020 
 

PROTOCOL  DE COLABORARE 
Nr. _____________  din  _______________________ 

 
  
               PREAMBUL 
 Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV – 2 şi  luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluare a riscului de 
sănătate publică pentru perioada următoare, inclusiv la nivelul U.A.T. Mangalia,  
 Ținând cont de adresa Instituției Prefectului- Județul Constantă nr.20337/27.03.2020 şi solicitarea 
Direcției de Sănătate Publică a Județului  Constantă nr.7369/22.03.2020,  
 Luând în considerare capacitatea de cazare şi tratament a Sanatoriului Balnear și de Recuperare 
Mangalia, 
  În temeiul Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe 
teritoriul României, a Ordonanțelor Militare emise de către Ministrul Afacerilor Interne, a recomandărilor 
Ministerului Sănătății şi a prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și a Hotărârii 
Consiliului Local nr.61/31.03.2020, 
 pârțile de comun acord, în conformitate cu prevederile legale mai sus menționate şi potrivit legislației 
aplicabile în vigoare, au procedat la încheierea prezentului protocol de colaborare. 
   
 
 1.PĂRŢILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 
     1.1 MUNICIPIUL MANGALIA,  cu sediul în Mangalia, Str.Sos. Constanţei, nr.13, judetul Constanta, iden-
tificat prin C.I.F. 4515255, cont RO34 TREZ 24A6 1050 0203 030X deschis la Trezoreria Mangalia,  telefon 
0241.857.930,  fax 0241.755.606,  reprezentat prin Primar, RADU CRISTIAN,   
 Și 
  1.2  SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE MANGALIA   cu sediul în   Mangalia, str.Mircea cel 
Bătrân, nr.2, jud. Constanţa, identificat prin C.I.F. ____________________ cont _____________________________ deschis la 
________________________________________ tel /fax: 0241.751.337, email: office@balnear.net , reprezentată prin  
Manager, MAGANU BOGDAN, 
 
  
  2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 
 2.1. Obiectul prezentului protocol îl constituie punerea la dispoziția Municipiului Mangalia a unor 
spatii adecvate de cazare, în cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia, pentru persoanele 
asimptomatice care potrivit normelor legale în domeniu privind pandemia de coronavirus, trebuie să intre 
obligatoriu în izolare ca urmare a sosirii în România din zonele afectate (galbene) de COVID-19 şi care au 
domiciliul pe raza U.A.T. Mangalia,  şi  din diverse motive nu pot fi izolate la domiciliu. 
 2.2. De prevederile pct.2.1 vor beneficia, la solicitare, persoanele care sosesc din zonele afectate 
(galbene) şi care nu au posibilitatea autoizolării la domiciliu din diverse motive, precum: spațiu locativ 
insuficient raportat la numărul de membri ai familiei și nu dețin altă locuință, domiciliul a fost distrus în urma 
unei situații de urgenta, există membrii ai familiei cu afecțiuni cronice, sau alte asemenea situații motivate. 
 2.3. Dovada situațiilor prevăzute la pct.2.2 va fi efectuată pe baza declarației pe propria răspundere, 
însoțită şi de alte documente justificative, după caz. 
 
 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PÂRȚILOR 

3.1.  Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia se obligă să asigure un număr de 40 de camere 
pentru cazarea persoanelor menționate la art.2, precum şi personalul administrativ necesar, echipat în mod 
corespunzător şi instruit, conform normelor şi instrucțiunilor sanitare în vigoare. 

mailto:office@balnear.net
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3.2. Numărul de camere va fi suplimentat, la solicitarea scrisă a Municipiului Mangalia, în funcție de 
evoluția pandemiei de coronavirus şi de creșterea numărului de persoane ce trebuie izolate, în limita 
disponibilității S.B.R.M. 

3.3. Prețul serviciilor de cazare la data încheierii prezentului protocol este de 75 lei/noapte/ 
persoană. 

3.4. Cheltuielile privind serviciile de cazare, ce includ și cheltuielile cu utilități, vor fi suportate, în 
condițiile legii, din bugetul local, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Protocol. 

3.5. Organizarea activității de izolare va fi efectuată de către personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

3.6. Decontarea cheltuielilor se va efectua pe bază de documente justificative, în condițiile legii, în 
termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor fiscale, însoțite de procese-verbale de recepție a serviciilor 
prestate şi acceptate la plată.  

 
4. DISPOZIȚII FINALE 
 
4.1. Prezentul Protocol de colaborare se încheie pe o durată de 90 de zile şi se poate prelungi, la 

solicitarea scrisă a Municipiului Mangalia, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus. 
4.2. Orice modificare a Protocolului de colaborare se va face în formă scrisă, în condițiile legii și prin 

acordul părții. 
4.3. Orice neînțelegere privind executarea prezentului protocol de colaborare va fi soluționată pe cale 

amiabilă. 
4.4. Corespondența între cele două părți se va realiza prin mijloace electronice, respectiv: Municipiul 

Mangalia – secretariat@primaria.mangalia.ro și Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia – 
office@balnear.net. 

 
Protocolul a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.  

  
 
        MUNICIPIUL MANGALIA                                                                 SANATORIUL BALNEAR MANGALIA 

                     PRIMAR                                                             MANAGER, 
 
              RADU CRISTIAN                                                                                    MAGANU BOGDAN    

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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