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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat, astăzi, 05.06.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de înda-
tă, a membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului Municipiului Man-
galia  nr.816 din data de 04.06.2020,  

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, con-
form recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvol-
tării și Administrației și potrivit prevederilor H.C.L. nr.52 din 27.03.2020 privind stabilirea proce-
durii 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 Sorin Daniel    – prezent; 
3. Angelescu Dragoș   – prezent; 
4. Bănceanu Mihail     – prezent; 
5. Bociog Ștefan Dragoș    – prezent; 
6. Ciobănel Marius – Costel   – prezent; 
7. Ciuraru Valentin     – prezent; 
8. Dop Oprea     – prezent; 
9. Filip Dumitru    – prezent; 
10. Foleanu Paul    – prezent; 
11. Griguța Nicoleta    – prezent; 
12. Ioniță Dragoș-Marian    – prezent; 
13. Moldoveanu Adrian   – prezent; 
14. Moroianu Nicolae    – prezent; 
15. Silistră Elena – Alexandra  – prezent; 
16. Stan Linica     – prezent; 
17. Tanasă Neculai     – prezent; 
18. Tănase Leonard    – prezent; 
19. Toma Vasile-Dorel    – prezent. 
 
Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 19 

consilieri locali. 
La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – secretar general municipiu. 
Domnul Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și 

dă citire punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi: 
 
 
ORDINE DE ZI: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a 

indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ STRĂZI 
AFERENTE ZONEI GRĂDINA DE VARĂ, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”;  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a 
indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului ”REABILITARE GRĂDINA DE VARĂ ÎN 
MUNICIPIUL MANGALIA”. 

 
Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi. 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la 

ordinea de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a 
indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ STRĂZI 
AFERENTE ZONEI GRĂDINA DE VARĂ, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”;  

Domnul Angelescu face precizarea că, așa cum a explicat și în Comisia Economică Fonduri 
Structurale Europene Turism și Industrie, este vorba despre proiectul finanțat de fonduri europene, 
pentru Grădina de Vară din municipiul Mangalia. Acest proiect are două componente, din acest mo-
tiv pe ordinea de zi sunt două proiecte. Componenta obiectivului Grădina de Vară, reabilitare și 
modernizare și componenta căilor de acces, Sistematizarea pe verticală străzi aferente zonei Grădi-
na de Vară. Având în vedere documentația tehnică D.A.L.I.și indicatorii tehnico-economici s-au 
aprobat în anul 2018, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est care evaluează dosarul a transmis 
o solicitare de clarificări cu privire la sumele și la valoarea proiectului, deoarece în proiectul inițial 
se discuta despre reabilitarea stratului de uzură al asfaltului pe străzile aferente, documentația teh-
nică D.A.L.I. suportând modificări. Având în vedere că s-a ajuns conform expertizelor tehnice și la 
lucrări de consolidare a stratului de suport al fundației drumurilor, se discută deja despre alte su-
me, fapt pentru care valoarea proiectului s-a modificat. În ceea ce privește sistematizarea pe verti-
cală s-a ajuns la valoarea în cuantum de 11.637.735,36 lei cu T.V.A., de la valoarea totală în cuantum 
de 9.800.012,50 lei fără T.V.A. aprobată inițial în anul 2018. La obiectivul "Reabilitare Grădina de 
Vară în Municipiul Mangalia" este vorba despre modificări conform standardelor ce au apărut de la 
anul 2018 până în prezent. Este vorba despre tehnologie nouă pentru dotare de echipamente mai 
performante, implicit vor fi și alte sume, astfel de la valoarea totală a investiției în cuantum de 
9.785.165,68 lei fără T.V.A. aprobat în anul 2018 la valoarea totală în cuantum de 11.621.268,98 lei 
cu T.V.A. 

Domnul Tănase face precizarea că acesta nu a primit documentația pe email pentru cele do-
uă proiecte, doar pentru unul singur.  
 Domnul Angelescu intervine cu precizarea că în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie s-a purtat discuția cu privire la transmiterea materialelor pe email. 
Mai sunt și alți colegi care au semnalat aceeași problemă, dar la final au regăsit proiectele în e-
mailul transmis de către Compartimentul Relația cu Consiliul Local. 
 Domnul Tănase face o precizare cu privire la proiect. Valoarea totală este în cuantum de 
11.621.268,98 lei cu T.V.A. din care la capitolul ”construcție și materiale” valoarea este de 
7,583,959.27 lei. Acesta întreabă ce reprezintă suma de 5 milioane de lei și precizează că a sesizat 
sume foarte mari la capitolul ”consultanță”, ”asistență” și întreabă dacă sumele sunt pentru 
capitolele ”consultanță” și ”asistență” 

Domnul Angelescu menționează că nu se discută despre capitolul ”Diverse și neprevăzute”. 
Se discută despre capitolul ”Organizare de șantier”.  
 Domnul Tănase face precizarea că la capitolul ”Diverse și neprevăzute” suma este de 1 
milion de lei.  
 Domnul Angelescu precizează faptul că având în vedere că toate sumele sunt eligibile, mai 
puțin cofinanțarea primăriei care este de 2%.  
 Domnul Tănase întreabă ce se întâmplă în cazul în care fondurile europene se pierd. Acesta 
precizează faptul că sumele vor fi plătite de către cetățenii orașului.  
 Domnul Angelescu precizează faptul că se ia în calcul execuția proiectului cu termen până în 
anul 2024 pentru a finaliza lucrările, iar domnul Tănase face mențiunea că la proiectul ”Callatis 
Istorie la Malul Mării” termenul a fost de 3 ani și tot nu s-a finalizat. Domnul Angelescu intervine cu 
precizarea că a fost o perioadă de implementare de aproximativ un an de zile. Acum se discută 
despre alte perioade de timp pentru a duce la finalizare proiectele actuale. 
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 Domnul Tănase specifică faptul că cei 11 milioane de lei revin pentru a se extinde corpul C3 
cu 22mp suprafață construită. Se vor construi niște vestiare în suprafață de 33mp, se vor monta 
500 de scaune, se va amenaja o scenă de 108 mp, se va amenaja un spațiu multifuncțional de 61mp 
și o grădină botanică de 550mp, iar domnul Angelescu intervine cu precizarea că se adaugă rigolele 
și dotările care intră în proiect așa cum sunt prezentate în detaliile de execuție și fotografic, implicit 
se ajunge la suma de aproximativ 2 milioane de euro cu T.V.A. 
 Domnul Tănase îl întreabă pe domnul Angelescu dacă suma nu este prea mare pentru o 
construcție cu o suprafață de doar 100mp, iar domnul Angelescu intervine cu precizarea că este 
vorba și de reabilitarea construcțiilor vechi.  
 Domnul Tănase specifică faptul că acele construcții vechi sunt pe o suprafață de 145 mp de 
reabilitat. Mai exact echivalent cu suprafața a două apartamente.  
 Domnul Angelescu face precizarea că nu este vorba doar despre 140mp, iar domnul Tănase 
intervine și specifică că datele sunt specificate în proiect.  
 Domnul Filip intervine cu precizarea că este posibil ca suma să fie din altă parte și nu din 
proiectul actual.  
 Domnul Tănase a crezut că suma totală cuprinde și străzile, deoarece sunt două sume 
diferite.  
 Domnul Angelescu precizează faptul că pentru reabilitare, așa cum arată și în fotografiile 
proiectului tehnic a Grădinii de Vară se discută despre aproape 2 milioane de euro +T.V.A., iar 
pentru drumuri se mai discută de încă 2 milioane de euro +T.V.A. fonduri nerambursabile prin 
fondurile pe care primăria le-a accesat.  
 Domnul Tănase este de părere că se pot construi două grădini de vară noi cu 2 milioane de 
euro.  
 Domnul Angelescu menționează că părerea domnului Tănase este mai puțin avizată cu 
privire la proiect.  
 Domnul Filip precizează faptul că proiectul aferent Grădinii de Vară trebuie promovat, din 
fonduri europene care sunt alocate pentru asemenea investiții. 
 Domnul Bănceanu specifică faptul că este de acord cu cele spuse de domnul Filip și regăsește 
în solicitările transmise din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est(ADR Nord-Est), 
un punct legat de modificarea proiectantului. În anul 2018 s-a ocupat o firmă pentru proiectarea 
tehnică, implicit a fost și plătit, în prezent se ocupă de cele două proiecte altă firmă. Acesta întreabă 
dacă s-a plătit prima firmă pentru lucrările executate și de ce s-a schimbat proiectantul.  
 Domnul Angelescu precizează faptul că s-a schimbat proiectantul pentru că la momentul 
actual, societatea care a executat lucrările nu își mai poate asuma prin personalul pe care îl are tot 
proiectul. Au intrat în colaborare cu societatea care a preluat documentația tehnică și o asumă fără 
niciun fel de costuri suplimentare, pentru a putea duce la sfârșit proiectul de finanțare până la 
contractare. Se discută doar despre documentația tehnică D.A.L.I., după închiderea și asigurarea 
finanțării, procedurile legale pentru proiectare și execuție vor fi demarate conform legislației în 
vigoare. Este vorba despre o nouă societate care doar își asumă modificările făcute pe documentația 
tehnică D.A.L.I. conform noilor reglementări și conform standardelor impuse noi, nu se discută 
despre modificarea structurală a documentației tehnice D.A.L.I.  
 Domnul Bănceanu înțelege că în prima fază, cele două proiecte au fost atribuite unei firme 
care acum nu mai este capabilă să le ducă la bun sfârșit.  
 Domnul Angelescu precizează faptul că având în vedere că procesul este destul de lung de 
accesare a fondurilor și de evaluare, între timp societatea respectivă nu mai are capacitatea la 
momentul actual să răspundă la toate clarificările, să facă modificările impuse de noile standarde 
legislative, fapt pentru care societatea care a preluat documentația și-o asumă cu toate modificările 
care au survenit pentru a ajunge la faza de precontractare, fără alte costuri.  
 Domnul Filip intervine cu precizarea că nu se suplimentează costuri.  
 Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba despre răspuns la niște clarificări care 
puteau veni acum 2 ani de zile și se puteau finaliza din anul 2018 sau 2019, dar între timp au 
survenit modificări în structura societății inițiale, fapt pentru care societatea care a preluat 
documentația și care și-o asumă prin semnătură oficială doar duce procesul la capăt până la faza de 
contractare, urmând a fi date apoi drumul la procedurile de proiectare și execuție cu procedurile 
care se impun.  
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 Domnul Bănceanu întreabă cine a coordonat procesul de selecție la începutul proiectului 
când a fost aleasă firma care în prezent este incompetentă să își ducă la bun sfârșit proiectul. 
 Domnul Angelescu precizează faptul că toată procedura a fost structurată conform 
prevederilor legislative în vigoare. Este vorba despre un catalog electronic de oferte din care se 
alege o societate cu o experiență similară. 
 Domnul Bănceanu consideră că este foarte importantă procedura de selecție.  
 Domnul Angelescu menționează faptul că din catalogul electronic de achiziții  care este 
disponibil online s-a selectat pe procedura respectivă, licitație sau atribuire directă, societatea cu 
cel mai mare potențial de a duce proiectul la capăt. Nu stă în puterea executivului previzionarea 
celor întâmplate. 
 Domnul Filip face precizarea că trebuie reținut faptul că proiectul a fost lansat acum 3 ani de 
zile, iar într-un timp atât de lung se pot schimba multe. Acesta menționează și situația virusului 
Covid-19.  
 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la 
proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 
Domnul Tănase înainte de a-și exprima votul precizează faptul că își dorește ca lucrările să 

se facă de calitate și cu responsabilitate, dar în cartierul Dobrogea II străzile sunt deja distruse, iar 
lucrările s-au terminat de nici 1 an de zile.  

Domnul Bănceanu face precizarea că intervenția dumnealui a fost ca o sugestie pentru 
îmbunătățirea procesului de selecție, pentru a nu se mai confrunta cu asemenea situații, care nu duc 
decât la întârzierea proceselor de execuție și poate la neexecutarea lor.  
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I., și a 
indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”REABILITARE GRĂDINA DE VARĂ ÎN 
MUNICIPIUL MANGALIA” 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor localicu privire la 
proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 
Domnul Moroianu o întreabă pe doamna secretar general despre o dezbaterea publică pe un 

subiect în data de 10 iunie, dacă este adevărat și în ce condiții se va ține dezbaterea respectivă. 
 Doamna secretar general nu are cunoștință despre cele relatate de domnul Moroianu, dar 
precizează că se va interesa și îl va informa pe acesta.  
 Domnul Filip precizează că se poate susține o dezbatere în aer liber, ținând cont de normele 
în vigoare cu privire la distanțarea socială.  
 Doamna secretar general precizează faptul că, probabil dezbaterea care s-a publicat din 
partea Direcției Urbanism și Amenejare a Teritoriului la data de 10 iunie la momentul publicării 
neștiind care sunt condițiile de desfășurare în data respectivă (fiind stare de urgență) s-a făcut 
propunerea pentru transmiterea de sugestii și propuneri în scris. În cazul în care situația permite ca 
pe 10 iunie să se facă dezbaterea la sediul primăriei se va anunța public. Anunțul s-a dat cu 
posibilitatea depunerii în scris a propunerilor și sugestiiilor. 

Domnul Tanasă întreabă ce scop are dezbaterea. 
 Doamna secretar general nu cunoaște acest aspect.  
 Domnul Angelescu precizează că se va interesa și se va anunța public. 

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul 
președinte declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 
05.06.2020. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 


