
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.318 

        privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliului de 

Administrație al Direcției Cultură și Sport Mangalia 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.318/20.11.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia conform procesului verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.65394/20.11.2020; 

• Raportul Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R64967/20.11.2020; 

• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.3015/19.11.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Manga-

lia sub nr.64967/19.11.2020, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al consiliului local în Consiliului de 

Administrație al  Direcției Cultură și Sport Mangalia; 

• Prevederile Ordinului Prefectului Județului Constanța nr.754 din data de 04.11.2020 privind constatarea în-

deplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, înregistrat la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.61171 din 04.11.2020; 

• Prevederile art.32 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Cultură și Sport Mangalia, 

aprobat prin H.C.L. nr.75/11.04.2019; 

• Prevederile H.C.L. nr.119/21.12.2016 privind aprobarea schimbării denumirii Complexului Cultural Callatis 

Mangalia în Direcția Cultură și Sport Mangalia și aprobarea organigramei și a statului de funcții; 

• Prevederile H.C.L.nr.7/29.01.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul 

Consiliului de Administrație al  Direcției Cultură și Sport Mangalia; 

• Prevederile art.131 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Sociale, Sănă-

tate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism. Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local 

Mangalia; 

        În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) și lit.d) coroborat cu alin.(3) lit.e) și alin.(7) lit.d) art. 139 alin.(1), 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 Desemnarea domnului LUCA LUCIAN în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al Direcției Cultură și Sport Mangalia. 

 

Art.2 În cadrul Consiliului de Administrație al Direcției Cultură și Sport Mangalia, reprezentantul desemnat la art.1 

din prezenta hotărâre, va vota cu responsabilitate și profesionalism, fără să aducă vreun prejudiciu intereselor și 

patrimoniului autorităților publice locale. 

 

Art.3 Începând cu data prezentului act administrativ, orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre domnului Luca Lucian, 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 11 voturi ”pentru”, 7 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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