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PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 25.11.2020 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 

membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1618/25.11.2020 

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform 

prevederilor H.C.L. nr.52/27.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului 

Local al Municipiului Mangalia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 

La ședință, din numărul total de 19 consilieri în funcție sunt prezenți la începutul ședinței 19 consilieri 

locali, astfel: 

1. ALI LEILA     - prezent; 

2. ANDREI DANIEL-SORIN   - prezent; 

3. ANGELESCU DRAGOȘ    - prezent; 

4. BĂNCEANU MIHAIL    - prezent; 

5. CANEA LARISA ELISABETA   - prezent; 

6. DUMITRAȘCU LAURENȚIU   - prezent; 

7. FILIP DUMITRU     - prezent; 

8. FOLEANU PAUL – FLORIN   - prezent; 

9. GRIGUȚA NICOLETA    - prezent; 

10. IONIȚĂ DRAGOȘ-MARIAN   - prezent; 

11. IORGUȘ ZANFIR    - prezent; 

12. LUCA LUCIAN     - prezent; 

13. MARINESCU TEODOR    - prezent; 

14. MENABIT OZGHIUN    - prezent; 

15. MOLDOVAN DĂNUȚ    - prezent; 

16. STAN LINICA     - prezent; 

17. TANASĂ NECULAI    - prezent; 

18. TOMA VASILE-DOREL    - prezent; 

19. ZBANȚ IULIAN DORINEL   - prezent. 

 

Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 19 consilieri 

locali. 

La lucrările ședinței participă: domnul Călin Didi George, în calitate de înlocuitor al Secretarului 

General al Municipiului Mangalia, desemnat prin Dispoziția nr.1591/03.07.2019 privind desemnarea 

înlocuitorilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia. 

Domnul Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalul Municipal 

Mangalia pentru anul 2020; 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Municipiul 

Mangalia cu echipamente IT” și a surselor de finanțare; 

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin 

dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei electrice; 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin 

dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării gazelor naturale; 

 Se supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalul Municipal 

Mangalia pentru anul 2020; 
        

        Domnul Angelescu precizează că discuțiile legate de acest proiect au fost dezbătute și în cadrul Comisiei 

Economice, acestea privind aspecte legate de gestionarea cheltuielilor și veniturilor proprii pe perioada de 

pandemie, și pentru a primi înapoi banii de la Ministerul de Finanțe, Ministerul Sănătății, astfel justificându-

se și caracterul de urgență al acestui proiect fiind necesare o serie de cheltuieli, investiții urgente. 

        Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalul Municipal Mangalia pentru anul 

2020  și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din 

Municipiul Mangalia cu echipamente IT” și a surselor de finanțare; 
 

          Domnul Angelescu precizează că este vorba de un program pe fonduri europene deschis tot pentru 

situația actuală, COVID-19 și pentru a veni în sprijinul unităților administrativ teritoriale și a unităților de 

învățământ cu dotarea de echipamente necesare în vederea desfășurării cursurilor elevilor la distanță. 

Conform memoriilor justificative ale unităților de învățământ incluse în scopul proiectului este vorba de un 

număr de 3.954 de elevi din ciclul preuniversitar și 336 de profesori din unitățile de învățământ din 

Municipiul Mangalia. Prin acest program se încearcă dotarea tuturor unităților de învățământ pentru toți 

elevii cu echipamente de învățământ la distanță, echipamente electronice în cadrul programului existând și 

obligativitatea de a deconta si a avea asigurat abonamentul la internet pentru o perioada de 2 ani de zile fapt 

pentru care documentația a fost elaborată, cererea de finanțare fiind terminată, dar urgența vine din abordarea 

proiectului pe principiul ”primul venit, primul servit”. 

 Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Mangalia cu 

echipamente IT” și a surselor de finanțare și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin 

dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării 

energiei electrice; 
 

  Domnul Angelescu precizează că este un proiect de hotărâre pentru contractul de furnizare de energie 

electrică pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A., furnizorii prin contract având nevoie de bilete la ordin pentru 

garantarea plaților. Pentru furnizarea energiei electrice se pune în discuție valoarea de 195.000 de lei, iar 

pentru furnizarea de gaze naturale un bilet la ordin în cuantum de 2 milioane de lei. 

        Domnul Filip menționează că este o procedura standard contractuală, acest lucru fiind supus dezbaterii 

în fiecare an. 

         Domnul Menabit are o interpelare referitor la faptul că societatea S.C. Goldterm Mangalia S.A. are ca 

acționar unic Consiliul Local Mangalia, întrebarea domnului Menabit fiind dacă membrii consiliului local 

hotărăsc în calitate de A.G.A. (Adunarea Generală a Acționarilor) sau în calitate de autoritate publică care 

aprobă bugetul local. Domnul Angelescu precizează ca votul membrilor consiliului local se acordă în calitate 

de ordonator de credite. Domnul Menabit răspunde că ordonatorul principal de credite este primarul și nu 

întelege motivul supunerii dezbaterii acestui proiect. Domnul Angelescu spune că aceste discuții au avut loc 

de fiecare dată când s-a dezbatut acest proiect, dar s-a păstrat aceași procedură fiind vorba de un mandat pe 

care membrii consiliului local îl acordă primarului pentru a desemna persoanele semnatare să avalizeze 

biletele la ordin. Domnul Menabit întreabă dacă societatea respectivă încasează acest bilet avalizat în luna 

februarie și fiecare cheltuială trebuie să o aibă prevazută în buget, cum se poate acest lucru? Domnul 

Angelescu menționaează că în conformitate cu clauzele contractuale acest bilet poate fi introdus și operat 

abia după ce beneficiarul nu își achită datoriile către furnizorul de energie electrică, respectiv gaze naturale. 

Domnul Menabit consideră că se pot bloca conturile primăriei. Domnul Angelescu precizează că nu este 

vorba de blocarea niciunui cont, banii sunt în contul trezoreriei și pot fi activați doar în momentul în care 

societatea nu își achită datoriile, în plus membrii consiliului local prin această hotărare doar mandatează 

primarul în vederea desemnării presoanelor semnatare să avalizeze biletul la ordin. Domnul Menabit întreabă 
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dacă membrii consiliului local au hotărat până la acest moment ca Goldterm să încheie un astfel de contract, 

cu un bilet avalizat de un terț. Totodată, domnul Menabit face o remarcă privind data înscrisă în raportul de 

specialitate ca fiind 15.10.2020-14.10.2020. Se ajunge la un consens cu privire la data contractului pentru o 

perioada de 1 an, respectiv 15.10.2020 - 14.10.2020, anul corect fiind 2021, respectiv data de 14.10.2021, 

eroare materială ce urmează a fi îndreptată.   

 Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele 

semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei electrice și se aprobă cu 17 

voturi ”pentru”, 2 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun și Domnul Marinescu Teodor). 

 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin 

dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării 

gazelor naturale; 

 
       Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, persoanele 

semnatare să avalizeze biletul la ordin în vederea garantării furnizării energiei electrice și se aprobă cu 17 

voturi ”pentru”, 2 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun și Domnul Marinescu Teodor). 

 

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul președinte 

închide lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 25.11.2020. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 

 


