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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat, astăzi, 30.04.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a membrilor Consiliului Local 
Mangalia, convocată prin Dispoziției primarului Municipiului Mangalia nr.628 din data de 24.04.2020. 

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform pre-
vederilor 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 sunt prezenți următorii consilieri locali în funcție: 
 
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 – secretarul general municipiu. 
Se deschid lucrările ședinței și dă citire punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 
Domnul Viceprimar Angelescu Dragoș precizează faptul că există calupuri de proiecte de hotărâre ca-

re pot fi votate împreună. Au fost purtate discuții și cu Instituția Prefectului – Județul Constanța în acest sens. 
Când se va ajunge la acele puncte de pe ordinea de zi, se va da citire fiecărui proiect de hotărâre, fapt pentru 
care îi roagă pe consilierii locali ca, în situația în care există interpelări sau amendamente, acestea să fie for-
mulate la începutul discuției, iar în funcție de acestea, se va supune aprobării până la proiectul respectiv, ur-
mând să se procedeze la supunerea celorlalte proiecte. 

 
Se supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi. 
Doamna Secretar general face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor lo-

cali cu privire la ordinea de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, fără punctele nr.27 și nr.28 ce au fost retra-
se de către inițiator conform înformărilor transmise pe email. 

 
Doamna Secretar dorește ca, înaintea începerii dezbaterilor pentru proiectele de hotărâre înscrise pe 

ordinea de zi a ședinței în curs, să știe dacă există situații de conflict de interese. 
Domnul Tanasă Neculai precizează faptul că nu participă la dezbaterea și aprobarea proiectului de ho-

tărâre înscris la punctul nr.35, având interes patrimonial. 
Domnul Bănceanu Mihail precizează faptul că nu participă la dezbaterea și aprobarea proiectului de 

hotărâre înscris la punctul nr.101, având interes patrimonial. 
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Doamna Griguța Nicoleta precizează faptul că nu participă la dezbaterea și aprobarea proiectului de 
hotărâre înscris la punctul nr.21, având interes patrimonial. 
 
 1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare din data de 27.03.2020, al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 31.03.2020 și al ședinței extraordinare convocată de 
îndată din data de 10.04.2020. 
 În urma apelului nominal se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia 
pentru următoarele 3 luni. 

Domnul Filip precizează faptul că, având în vedere situația specială la nivel național, dar și pentru că 
din punct de vedere legal, este posibil, îl propune tot pe domnul Angelescu Dragoș. 

Se dorește a se cunoaște dacă mai sunt și alte propuneri. 
Domnul Tanasă îl propune pe domnul Bănceanu Mihail. 
În urma apelului nominal se aprobă propunerea domnului Filip cu 12 voturi ”pentru” (domnul 

Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bociog Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș, 
doamna Griguța Nicoleta, doamna Ali Leila, doamna Stan Linica, domnul Moldoveanu Adrian, domnul Filip 
Dumitru, domnul Toma Vasile și domnul Ciuraru Valentin), 6 voturi ”împotrivă” (domnul Foleanu Paul, 
domnul Tănase Leonard, domnul Ciobănel Marius, domnul Bănceanu Mihail, domnul Moroianu Nicolae și 
domnul Tanasă Neculai) și 1 vot ”abținere” (doamna Silistră Elena). 

În urma apelului nominal se respinge propunerea domnului Tanasă cu 7 voturi ”pentru” (domnul 
Foleanu Paul, domnul Tănase Leonard, domnul Ciobănel Marius, domnul Bănceanu Mihail, domnul Moroianu 
Nicolae, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena), 11 voturi ”împotrivă” (domnul Andrei Sorin, 
domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș, doamna Griguța Nicoleta, doamna Ali 
Leila, doamna Stan Linica, domnul Moldoveanu Adrian, domnul Filip Dumitru, domnul Toma Vasile și domnul 
Ciuraru Valentin) și 1 vot ”abținere” (domnul Bociog Dragoș). 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Filip cu 19 voturi 
”pentru”. 

Domnul Președinte, Angelescu Dragoș, mulțumește pentru votul acordat și precizează faptul că, având 
în vedere, că a fost decretată starea de urgență, dar și ținând seama de faptul că are acces la toate informațiile 
și documentele necesare susținerii mandatului de președinte, va continua să ducă mai departe mandatul, iar 
la momentul în care se va ridica starea de urgență și când se vor putea întruni în ședințe al Consiliului Local, 
probabil se va relua acest punct pe ordinea de zi. 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.224/25.09.2019 

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor 
de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ 
preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia pentru anul școlar 2019-2020. 
 Domnul Președinte precizează faptul că acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a 
modificărilor apărute în structura Consiliului Local, și anume domnul Mihai Sorin și-a prezentat demisia, în 
locul acestuia fiind validat mandatul domnului Moldoveanu Adrian. Astfel că, propune nominalizarea 
domnului Moldoveanu Adrian pentru unitatea de învățământ la care a fost desemnat domnul Mihai, celelalte 
nominalizări urmând să rămână neschimbate până la sfârșitul anului preuniversitar. Totodată, dorește să știe 
dacă mai sunt și alte propuneri. 
 Doamna Secretar precizează faptul că, fiind vorba doar de o propunere, se va supune la vot proiectul 
de hotărâre împreună cu propunerea ca membru Consiliilor de Administrație și a Comisiilor și a Comisiilor 
pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii ”Gala Galaction” să fie domnul Moldoveanu Adrian. 
 În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu propunerea formulată cu 19 voturi 
”pentru”. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019-2020, semestrul II. 
 Domnul Președinte precizează faptul că acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a solicitărilor 
primite de la unitățile de învățământ. Sunt, în total, un număr de 2.065 de burse care se vor acorda pentru 
acest semestru. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de 
urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare. 
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 Domnul Președinte precizează faptul că acest punct a fost dezbătut în comisia de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Mangalia. Totodată, mai precizează faptul că a existat o hotărâre a Consiliului Local 
aprobată în anul 2008, care a fost actualizată cu prevederile legale în vigoare la acest moment. 
 Domnul Moroianu menționează că dorește să formuleze două amendamente. Așadar, ținând seama de 
faptul că legea o permite, și având în vedere situația copiilor care trebuie să își continue învățământul online, 
și pentru că există elevi care nu au această posibilitate, dar și faptul că a văzut scrisoarea ministrului educației 
adresată Patriarhului, prin care solicita să fie donate niște laptopuri, dar și declarația inspectorului șef, 
domnul Mihai Sorin, care a spus că se va adresa administrațiilor publice locale cu rugăminte de a-i ajuta pe 
acești copii care nu au posibilitatea să își continue studiile online, îi roagă pe colegii săi să fie de acord, să se 
întrunească o comisie din cadrul Direcției Asistenței Sociale, care cu ajutorul liceelor și școlilor, să facă, cât 
mai repede, un inventar al copiilor care nu au posibilitatea să își continue studiile, poate pentru că nu au 
posibilitatea pentru că nu au un laptop sau internet, să se facă un buget pentru a se putea cumpăra pentru 
acești copiii, din familii care probabil nu au posibilitatea, laptopuri din partea Consiliului Local. Există 
posibilitatea de a se face acest lucru în mod public, se poate lua din bugetul pentru publicitate, iar dacă se ia 
legătura cu școlile, se poate rezolva această problemă foarte rapid, urmând a se ține o ședință extraordinară, 
și poate că se va putea rezolva. 
 Domnul Președinte precizează faptul că a înțeles propunerea domnului Moroianu, însă nu poate fi 
considerată ca un amendament la proiectul de hotărâre supus dezbaterilor, ci poate fi considerată ca o 
interpelare. 
 Domnul Moroianu menționează faptul că amendamentul constă în întrunirea unei comisii speciale 
care să prezinte în fața Consiliului Local această situație, pentru a se putea elimina, în acest fel, diferențele 
între copiii care au și cei care nu au această posibilitate. 
 Domnul Președinte revine cu precizarea că, dânsul consideră, că propunerea domnului Moroianu nu 
poate fi considerată ca un amendat la acest proiect de hotărâre, deoarece schimbă structura proiectului de 
hotărâre, dar că poate fi considerată ca o interpelare, care va fi comunicată Direcției Asistență Socială. Până la 
acest moment nu există solicitări în acest sens, dar este posibil ca acestea să nu fie, încă, depuse. Se va lua 
legătură și cu unitățile de învățământ, care dețin toate informațiile cu privire la aceste aspecte. 
 Domnul Moroianu menționează faptul că, în presă s-a precizat faptul că profesorii vor fi remunerați în 
funcție de orele lucrate, iar prin această propunere, vor fi ajutați și profesorii și copiii. Astfel că, a formulat 
acest amendament, astfel încât să se grăbească lucrurile, să se întrunească această comisie. 
 Domnul Președinte o întreabă pe doamna secretar general, dacă propunerea domnului Moroianu 
poate fi considerată amendament la proiectul de hotărâre. 
 Doamna Secretar general precizează că este vorba de o interpelare, iar în cazul acesta, atunci când se 
adresează interpelări din partea consilierilor locali, se întocmesc adrese interne care vor fi comunicate 
direcțiilor de specialitate pentru a face demersuri în sensul rezolvării celor solicitate. În cazul de față este clar 
faptul că nu este un amendament, deoarece nu vizează niciunul dintre articole și nici obiectul actului 
administrativ. 
 Domnul Moroianu menționează că a înțeles susținerile doamnei secretar general, dar își exprimă 
speranța ca membrii Consiliului Local să fie de acord cu această idee. 
 Domnul Președinte precizează faptul, că la momentul acestei discuții, nu s-au primit solicitări oficiale 
nici din partea școlilor și nici din partea liceelor, cu privire la această temă, dar se va demara o anchetă în 
acest sens pentru a se vedea dacă este necesar sau nu să se intervină pe acest subiect. 
 Domnul Moroianu menționează că dorește să mai facă o interpelare cu privire la medicii de familie din 
Mangalia. Astfel, în Mangalia sunt aproximativ 20 de medici de familie și având în vedere faptul că aceștia 
sunt în prima linie în lupta cu COVID-19, pentru a putea fi protejați și pacienții, deoarece cetățenii din 
Mangalia se duc la medicii de familie, pentru că mai sunt și alte boli, care au primit de la Colegiul Medicilor 
prin Primărie măști, spirt, etc. Consideră că se poate pune la dispoziția celor 20 de cabinete ale medicilor de 
familie, tot la fel, prin Direcția Asistență Socială, 100 de măști, 50 de perechi de mănuși, 50 de halate de unică 
folosință, și 5 litri de dezinfectant pe lună pentru fiecare cabinet. Să se facă un buget pentru a se vedea care ar 
fi costurile și să se convoace o ședință extraordinară, deoarece bani sunt. De asemenea dorește să știe dacă 
Spitalul Municipal Mangalia a primit cele 2 milioane de lei. 
 Domnul Președinte răspunde afirmativ și precizează faptul că sunt în proceduri de achiziții pentru 
toată aparatura de care au nevoie și pe care au solicitat-o. 
 Domnul Moroianu menționează că medicii de familie nu aparțin de spital. 
 Domnul Președinte precizează faptul că medicii de familie sunt, până la urmă, entități comerciale, 
private, care desfășoară activități în sistemul sanitar, și având în vedere faptul că Primăria Municipiului 
Mangalia oferă măști de protecție, în urma ordonanței și anunțului cu privire la faptul că și după data de 
15.05.2020 va mai fi obligatorie purtarea măștilor. Primăria Municipiului Mangalia oferă măști reutilizabile 
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tuturor cetățenilor cu domiciliul stabil în Mangalia, propunerea domnului Moroianu trebuie verificată dacă 
poate fi instituită din punct de vedere legal. 
 Domnul Moroianu consideră faptul că starea de urgență permite ca prin acest proiect să se ofere un 
astfel de sprijin. 
 Domnul Președinte precizează faptul că starea de urgență prevede anumite situații care pot fi 
acoperite de administrațiile locale. În același timp, în cazul medicilor de familie se discută despre activități 
comerciale întreprinse în sistemul sanitar. 
 Domnul Moroianu ridică problema închiderii cabinetelor medicilor de familie. 
 Domnul Președinte precizează faptul că, atât timp cât Primăria Municipiului Mangalia asigură măștile 
de protecție necesare, atât timp cât Primăria Municipiului Mangalia a asigurat materialele de dezinfecție în 
spațiile publice, în zonele comune de locuit din blocuri, în speță, consideră că datorită măsurile luate la nivel 
local, așa cum o arată și statisticile pentru Mangalia, unde numărul de infectări este foarte mic, nu se poate 
pune în discuție închiderea acestor cabinete. 
 Domnul Moroianu menționează faptul că în județul Constanța au decedat 3 medici de familie din 
cauza coronavirusului. 
 Domnul Președinte este de acord cu cele menționate de domnul Moroianu, și precizează că, așa cum s-
a specificat în presă, este vorba de un medic de familie care s-a întors din spațiul comunitar cu virusul deja 
contactat, așa că această discuție nu se regăsește în subiectul discutat. 
 Domnul Moroianu menționează faptul că suma necesară ar fi prea mică având în vedere faptul că 
bugetul de este de 5 ori mai mare față de anul 2019, iar în acest mod sunt protejați și cetățenii municipiului. 
 Domnul Președinte repetă faptul că protejarea cetățenilor a fost asigurată de la momentul în care 
Primăria Municipiului Mangalia s-a organizat în acest sens, așa cum ordonanțele militare au impus-o 
persoanele vulnerabile, vârstnicii, au primit din partea aceste materiale, iar acum se vine în sprijinul tuturor 
cetățenilor, ceea ce înseamnă că riscul de contaminare va fi din ce în ce mai mic odată cu purtarea măștilor 
care se distribuie. 
 Domnul Moroianu menționează faptul că și medicii de familie sunt contribuabili, cetățeni ai 
municipiului. Bani s-ar fi putut lua de la avocați, și alocați pentru medicii de familie. 
 Domnul Președinte precizează că propunere domnului Moroianu poate fi luată în discuție, dar nu face 
obiectul proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi. Propunerea domnului Moroianu va fi preluată ca și 
interpelare, și va fi dusă mai departe. 
 Domnul Moroianu menționează faptul că acest proiect de hotărâre permite luarea a mai multor 
măsuri față de cele propuse. 
 Domnul Tănase dorește să reformuleze domnului Moroianu, deoarece proiectul de hotărâre se referă 
exact la niște ajutoare care exced prevederile legale din cauza situației de urgență, iar amendamentul este 
cât se poate de concis, și solicită să fie considerat ca amendament nu interpelare: acordarea de laptopuri 
către copiii care nu au posibilitatea să participe la învățământul la distanță și este un amendament pe 
care dânșii doresc să îl susțină, copiii urmând a fi identificați prin cadrele didactice, directorii de școli și 
serviciul social, și al doilea amendament: acordarea de materiale, așa cum a specificat domnul Moroianu 
100 de măști pentru medici și asistente, deoarece o mască poate fi purtată maximum 4 ore și au nevoie de 2 
măști pe zi pentru a putea lucra 8 ore la cabine, 5 zile pe săptămână, 50 de perechi de mănuși de unică 
folosință și 50 de halate de unică folosință pentru medicii de familie. 
 Domnul Președinte dorește să știe dacă mai sunt și alte amendamente. 
 Doamna Secretar General dorește să știe dacă amendamentele se propun prin modificarea art.1 prin 
adăugarea de cifre, deoarece dorește să știe în mod exact în ce anume constă amendamentul, efectiv, la 
modificarea actului administrativ.  
 Domnul Tănase solicită să i se acorde câteva minute pentru a citi actul administrativ pentru a o ajuta 
pe doamna secretar general în formularea actului administrativ. 
 Doamna Secretar General precizează că nu are nevoie de ajutor în redactarea actului administrativ, ci 
dorește să știe exact în ceea ce constă amendamentul, având în vedere tehnica legislativă. 
 Domnul Moroianu ridică problema faptului că au fost primite târziu materialele, datorită problemei 
tehnice întâmpinate la trimiterea materialelor. 
 Doamna Secretar General precizează faptul că este sigură că acest proiect de hotărâre a fost primit la 
momentul respectiv, pentru că face parte din primul e-mail transmis. 
 Domnul Tănase menționează faptul că la art.1 sunt litere 1-5 în care sunt descrise condițiile în care se 
acordă aceste ajutoare. Propune inserarea unei noi litere pentru familiile copiilor care nu pot participa la 
cursurile de la distanță, cu mențiunea că ajutorul va consta într-un laptop și/sau, dacă nu există posibilitatea, 
acces la internet, și un alt articol nou pentru medicii de familie pentru care se pot acorda ajutoare, nu în bani 
ci în materiale pe durata menținerii stării de urgență sau obligativității purtării măștilor deoarece este nevoie. 
La spital există posibilitate să nu fie necesar să se meargă, însă la medicii de familie este necesar să se meargă, 
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în special pentru vârstnici, pentru că au de ridicat rețete, de făcut controale și consideră că este bine să fie 
protejați atât ei, cât și medicii. 
 Domnul Bociog menționează faptul că în anexa proiectului de hotărâre, la punctul 3, unde se stabilesc 
limitele maxime de ajutor, sunt trecuți copiii care frecventează cursurile școlare, majori sau studenți, în 
scopul achiziționării de rechizite și/ sau îmbrăcăminte, deci prevederea există, trebuie doar completat cu 
”rechizite și laptopuri”.  
 Domnul Președinte vine în completarea domnului Bociog, în sensul că trebuie menționat ”rechizite și 
aparatură.” 
 Domnul Bociog este de acord cu domnul președinte, și menționează că trebuie, doar, precizat 
deoarece prevederea este deja cuprinsă în anexă. 
 Domnul Președinte precizează că se va face doar completare în anexă. 
 Domnul Bociog consideră că suma propusă este una corespunzătoare – 2.500 lei, și care acoperă 
prețul unui laptop. 
 Domnul Tănase are rugămintea ca acest lucru să se întâmple cât se poate de repede, iar această 
analiză să fie făcută cu celeritate, deoarece copiii care au nevoie pierd timp, iar Constituția garantează dreptul 
la educație. 
 Domnul Președinte precizează că va rămâne doar această completare la anexă și amendamentul 
domnului Tănase cu privire la medicii de familie, și propune supunerea la vot a amendamentului domnului 
Tănase. 
 Domnul Andrei precizează faptul că votul său este ”abținere” în ceea ce privește amendamentul și 
precizează faptul că, așa cum până la acest moment, executivul a luat deciziile care se impun, este convins de 
faptul că și în continuare va acționa la fel, iar dacă este nevoie, se vor întruni de câte ori va fi necesar. 
 Doamna Griguța precizează faptul că votul său este ”abținere”, și dorește să facă cunoscut faptul că, la 
momentul acestei ședințe, Inspectoratul Școlar Județean a solicitat școlilor întocmirea situației cu privire la 
copiii care nu au posibilitate să desfășoare orele online. Așadar, până la finalizarea acestei situații, nu se pot 
face astfel de declarații. Este adevărat faptul că sunt foarte mulți copiii care nu au această posibilitate, fapt 
pentru care această achiziție va trebuie să se facă, însă consideră că trebuie să se dețină date concrete, și se va 
ști exact numărul de unități care vor trebui cumpărate. Totodată, consideră că este suficient să se 
achiziționeze tablete, care au aplicații preinstalate, dar va trebui să se ia în considerare și abonamentele de 
internet, deoarece acei copiii care au astfel de probleme, nu au nici măcar conexiune la internet. Din discuțiile 
purtate cu profesorii a reieșit faptul că natura situațiilor este foarte diferită de la caz la caz. De aceea 
consideră că, atunci când se vor deține toate aceste informațiile, se poate lua o decizie în acest sens.  
 Doamna Stan precizează faptul că votul său este ”abținere”, cu mențiunea că acțiunea trebuie 
continuată, identificate criterii, deoarece reprezintă o problemă, iar executivul trebuie să lucreze la 
modalitatea de acordare. 
 Domnul Angelescu precizează faptul că în discuție este amendamentul cu privire la cabinetele 
medicilor de familie și asigurarea materialelor de protecție. În ceea ce privește copiii, s-a consemnat 
modificarea în anexa, în sensul completării, pe lângă rechizite și îmbrăcăminte, cu aparatură pentru 
asigurarea învățământului la distanță. 
 Domnul Ciobănel propune reluarea votului. 
 Doamna Secretar General precizează faptul că, inclusiv acea modificare prin introducerea pe lângă 
rechizite, a laptopurilor, tabletelor, sau alte echipamente, trebuie supusă la vot, deoarece este vorba de o 
modificare a proiectului de hotărâre propus. 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul cu privire la completarea anexei la proiectul de 
hotărâre cu ”aparatură pentru asigurarea învățământului la distanță”, urmând a fi supus la vot și 
amendamentul cu privire la medicii de familie. 
 Domnul Tănase menționează că și dânsul are aceeași propunere, dar și faptul că a dorit să atragă 
atenția, ca și doamna secretar general, asupra faptului că trebuie supusă la vot și completarea anexei, cu 
eliminarea oricărei condiții, în afară de lipsa accesului la internet sau a echipamentului necesar, fără să 
cumuleze condițiile prevăzute în proiectul de hotărâre. 
 Domnul Președinte precizează că propunerea domnului Tănase cu privire la eliminarea condițiilor de 
acordare, duce discuția într-o altă direcție, și nu își dorește să se ajungă la o astfel de polemică, deoarece se 
dorește acordarea acestui sprijin pentru situațiile în care, într-adevăr, este necesar. În caz contrar fondurile s-
ar putea duce în altă direcție, dacă există venituri, doar pentru că părinții nu sunt suficient de responsabili. 
Consideră că trebuie limitată sfera acestor ajutoare, doar pentru cei care au nevoie, într-adevăr, și să se 
meargă pe regulament, pe lege, și pe proiectul de hotărâre supus dezbaterii. 
 Domnul Tănase nu este de acord ca ajutor să fie condiționat de faptul dacă părintele a avut teren sau a 
primit moștenire, sau dacă a avut casă. 
 Domnul Președinte precizează că poate fi lăsat la nivel de interpelare și să se revină într-o ședință 
extraordinară, după ce se vor obține toate datele necesare. 
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 Domnul Tănase menționează faptul că trece timpul, deoarece copiii fac orele online și fac ore în 
fiecare zi. Dacă se lasă la nivelul acesta și se tergiversează, acești copiii vor rămâne în urmă la școală, unii 
dintre ei având examene anul acesta. 
 Domnul Toma precizează că este întru-totul de acord de a asigura posibilitatea ca toții copiii să poată 
învăță online, însă este dificil ca la acest moment membrii Consiliului Local să poată rezolva această 
problemă. Chiar dacă s-ar reuși, fizic, să se dea aceste device-uri, unii dintre ei nu au lucrat niciodată pe un 
laptop, pe o tabletă, sau să se conecteze, nu au conexiune de internet. Este foarte dificil ca, sub presiune, să se 
rezolve această problemă, însă este o temă pentru viitor, la care trebuie să se lucreze, deoarece copiii trebuie 
să aibă șanse egale, și consideră că, la acest moment, nu crede că se va putea soluționa această problemă. 
 Domnul Moroianu intervine cu mențiunea că va fi obligatoriu să se soluționeze această problemă, 
deoarece și Inspectoratul Școlar Județean se va adresa administrațiilor locale. 
 Domnul Președinte precizează faptul că va rămâne amendamentul domnului Tănase, cu modificările 
complete, în sensul asigurării acestei aparaturi pentru toții copiii, indiferent de posibilitățile părinților. În 
același timp face și dânsul un amendament cu privire la modificarea anexei prin completarea acesteia cu 
aparatura necesară pentru asigurarea învățământului la distanță, pe lângă rechizite și îmbrăcăminte. 
 Domnul Tănase intervine cu mențiunea, că nu a solicitat acordarea aparaturii tuturor copiilor, fiind 
convins de faptul că, cadrele didactice știu cu exactitate care sunt copiii care nu au posibilitatea să intre la 
orele online, dar și faptul că a specificat ca acest ajutor să se dea copiilor care nu au posibilitatea. 
 Domnul Președinte precizează faptul că, dacă domnul Tănase solicită acordarea aparaturii, indiferent 
de condiții, acest lucru înseamnă că va trebui să se asigure pentru toții copiii. 
 Domnul Tănase menționează că, condiția este ca acești copiii să nu aibă posibilitatea, și consideră a fi 
inechitabil neacordarea acestui ajutor unui copil și să fie privat de accesul la învățământ pentru simplul fapt 
că părinții au o mașină, sau pentru că au avut o jumătate dintr-un apartament în trecut. Este posibil să se 
strecoare câțiva copiii care au această posibilitate, însă consideră că este mai bine să se piardă 5 tablete, dar 
se salvează 1000 de copiii, sau 500, dar se va acorda dreptul la educație. 
 Domnul Președinte precizează că această discuție ar fi trebuit să fie purtată în cadrul comisiei de 
specialitate, înainte de ședința ordinară. 
 Domnul Tănase precizează faptul că nu face parte din Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ, și 
nici nu au reprezentant din partea grupului politic A.L.D.E. în această comisie. 
 Domnul Președinte propune supunerea la vot a celor 2 amendament ale domnului Tănase și a 
amendamentului său, iar dacă va fi necesar, se va convoca o ședință extraordinară, convocată de îndată, 
pentru a se regla situația, cu un regulament clar, deoarece nu se poate elimina, din atribuirea acestor device-
uri, a tuturor criteriilor cu privire la starea materială a celor care le solicită. 
 Domnul Filip propune ca cele două amendamente ale domnului Tănase să facă obiectul analizei 
executivului și a unei ședințe extraordinare, în cel mai scurt timp posibil. La acest moment consideră că nu se 
poate aproba, neavând și un buget stabilit. 
 Domnul Ciuraru precizează faptul că se dorește asigurarea aparaturii, însă aceștia nu au conexiune la 
internet, iar primăria nu poate plăti abonamentul unei familii, fiind interzis prin lege. Astfel, propune ca 
această situație să fie analizată foarte bine, și doar după să se ia o decizie corectă. 
 În urma apelului nominal se respinge amendamentul domnului Tănase, cu privire la acordarea 
aparaturii pentru copiii, cu 9 voturi ”pentru” (domnul Bociog Dragoș, domnul Foleanu Paul, doamna Ali Leila, 
domnul Tănase Leonard, domnul Ciobănel Marius, domnul Bănceanu Mihail, domnul Moroianu Nicolae, 
domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena) și 10 voturi ”abținere” (domnul Andrei Sorin, domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș, doamna Griguța Nicoleta, doamna Stan Linica, 
domnul Moldoveanu Adrian, domnul Filip Dumitru, domnul Toma Vasile și domnul Ciuraru Valentin). 
 În urma apelului nominal se aprobă amendamentul domnului Angelescu, cu privire la completarea 
anexei la proiectul de hotărâre cu aparatura necesară pentru asigurarea învățământului la distanță, pe lângă 
rechizite și îmbrăcăminte, cu 19 voturi ”pentru”. 
 Domnul Tănase menționează faptul că s-a aprobat un sistem de irigații pentru o curte de 130mp în 
valoare de 40.000 euro, iar pentru copiii și pentru medici, nu se poate acorda banii. 
 Domnul Ciuraru precizează că nu s-a luat în discuție amendamentul cu privire la medicii de familie. 
 Domnul Moroianu are rugămintea ca ședința extraordinară să aibă loc cât mai repede pentru a se 
stabili în mod exact toate aspectele. 
 În urma apelului nominal se respinge amendamentul domnului Tănase cu 8 voturi ”pentru” (domnul 
Bociog Dragoș, domnul Foleanu Paul, domnul Tănase Leonard, domnul Ciobănel Marius, domnul Bănceanu 
Mihail, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena) și 11 voturi ”abținere” 
(domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș, doamna Griguța 
Nicoleta, doamna Ali Leila, doamna Stan Linica, domnul Moldoveanu Adrian, domnul Filip Dumitru, domnul 
Toma Vasile și domnul Ciuraru Valentin). 
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 În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat cu 19 voturi 
”pentru”. 
 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local 
Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
Mangalia în vederea semnării actului adițional a contractului pentru serviciile de audit la S.C. Goldterm 
Mangalia S.A. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar aparținând domeniului public al 

Municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită a S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL 
MANGALIA S.R.L., aferente anului 2019. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia – TRASEU MANGALIA – 
LOCAL. 

Domnul Președinte precizează faptul că, așa cum s-a arătat și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei 
Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, aceasta este prima etapă legală, în vederea 
demarării procedurii de licitație publică pentru concesionarea acestui serviciu public. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor cu destinația 
de curte aferente construcțiilor cu destinația de locuinței, cumpărate în condițiile Legii nr.112/1995 
privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea 
statului și ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic a unor imobile preluate abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.1/2009, 
terenuri proprietate privată a Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de terenurile aferente caselor naționalizate. 
Doamna Secretar General îl completează pe domnul președinte, în sensul că este vorba și de curțile 

aferent caselor naționalizate. 
Domnul Președinte precizează că pentru acest proiect de hotărâre, trebuie făcută și o propunere 

pentru formarea comisiei de analiză a dosarelor, din care fac parte: un membru al Consiliului Local, 
viceprimarul și trei membrii ai executivului. Astfel, îl propune pe domnul Ioniță Dragoș-Marian din partea 
Consiliului Local. Totodată, dorește să știe dacă mai sunt și alte propuneri. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre, cu propunerea formulată de domnul 
președinte, cu 19 voturi ”pentru”. 
 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința socială 
situată în Mangalia, str.George Enescu, nr.4, jud. Constanța, titular SULIMAN MUREVET. 

Domnul Președinte precizează faptul că, acest contract de închiriere nu a fost inclus în hotărârea 
Consiliului Local anterioară, fapt pentru care astăzi se supune dezbaterii și aprobării. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 
2180mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Portului, Zona Port Turistic, Tronson 2, Lot.2, jud. Constanța. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 17 voturi ”pentru” și 2 voturi 
”abținere” (domnul Tănase Leonard și domnul Moroianu Nicolae). 
 
  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren Acvatoriu Port Turistic 
Mangalia în suprafață de 234458mp, situat în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, jud. 
Constanța. 
  Domnul Foleanu solicită mai multe informații și dorește să știe pentru ce anume se face această 
dezmembrare. 
  Domnul Președinte precizează faptul că proiectul de hotărâre privește luciul de apă, unde se dorește 
realizarea unui punct de atracție turistică în port, pentru care se va organiza o licitație publică în vederea 
înființării unui loc de agrement nautic. 
  Domnul Foleanu dorește să știe dacă se dorește sau dacă un privat dorește să ia portul, deoarece 
există o cerere depusă de către o societatea interesată. 
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  Domnul Președinte precizează că această cerere există, iar executivul a ajuns la concluzia că este 
oportună această licitație pentru a crea mai multe puncte de atracție în Portul Turistic. Pe lângă docurile 
pentru ambarcațiuni, care există deja, există posibilitatea de înființare și a acestui punct de atracție, fapt 
pentru care, prima etapă legală, este dezmembrarea suprafeței necesare, urmând scoaterea la licitație 
publică. Solicitarea a venit din partea unei societăți, dar vor putea participa și alte societăți interesate. 
  În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi ”pentru” (domnul Andrei 
Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bociog Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș, doamna 
Griguța Nicoleta, doamna Ali Leila, doamna Stan Linica, domnul Ciobănel Marius, domnul Moldoveanu Adrian, 
domnul Filip Dumitru, domnul Bănceanu Mihail, domnul Toma Vasile, domnul Tanasă Neculai și domnul 
Ciuraru Valentin) și 4 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tănase Leonard, domnul Moroianu 
Nicolae și doamna Silistră Elena). 

 
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 
1491mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str. Faleză Olimp, nr.5A, jud. Constanța. 
  Domnul Președinte precizează faptul că acest proiect de hotărâre a primit avizul Comisiei Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Juridică. 
  În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 

 
14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.74, Jud. Constanța, beneficiar CIOBĂNEL 
DUMITRU. 

Domnul Președinte precizează faptul că prețul folosinței este de 116 euro/an fără T.V.A., dar și faptul 
că este vorba de garajele supraetajate de pe str.Ernest Juvara, pentru care se constituie dreptul de superficie 
având în vedere faptul că există autorizații de construire și procese verbale de recepție la terminarea 
lucrărilor eliberate de Primăria Municipiului Mangalia.  

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 
pentru contractul de superficie este de 10 ani. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 
de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.78, Jud. Constanța, beneficiar FOWLER-
VACCEA DENISA. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 
pentru contractul de superficie este de 10 ani. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.68, Jud. Constanța, beneficiar GEORGESCU 
NICOLAE. 

Domnul Președinte precizează faptul că prețul folosinței este de 116 euro/an fără T.V.A. 
Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 

pentru contractul de superficie este de 10 ani. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.16, beneficiar VLADU CONSTANTIN. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul folosinței este de 116 euro/an fără T.V.A. 
Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 

pentru contractul de superficie este de 10 ani. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.56, beneficiar ANDREI PAUL. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul folosinței este de 116 euro/an fără T.V.A. 
Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 

pentru contractul de superficie este de 10 ani. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 439,11mp situat în Municipiul Mangalia, str. Pescăruș, nr.4, jud. Constanța, beneficiar fiind TĂNASE 
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CONSTANTIN. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul folosinței este de 1.192 euro/an fără T.V.A. 
Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 

pentru contractul de superficie este de 10 ani. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 112mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.51A, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. 
D.L.M. TRADE S.R.L. 

Domnul Președinte precizează faptul că prețul folosinței este de 156 euro/an fără T.V.A. 
Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și în ședințele anterioare, perioada propusă 

pentru contractul de superficie este de 10 ani. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 280mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Gării, Nr.6-extindere, Jud. 
Constanța către S.C. A.B.C. TOUR S.R.L. 

Doamna Griguța Nicoleta precizează faptul că nu participă la dezbateri și la vot având interes 
patrimonial, findu-i oprit microfonul. 

Domnul Președinte precizează faptul că redevența este de 889 euro/an fără T.V.A. 
Domnul Moroianu dorește să atragă atenția asupra acestui proiect de hotărâre. În cadrul ședinței de 

lucru a Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, a adresat întrebări deoarece 
nu a reușit să descarce proiectul de hotărâre. Este vorba de un lot de teren de 300mp pe care se află un chioșc 
de 50m, iar acum li se solicită membrilor Consiliului Local să voteze o concesiune pentru 280mp pentru 
prelungirea construcției existente., și dorește să știe dacă a înțeles corect. 

Doamna Secretar General răspunde afirmativ. 
Domnul Moroianu atrage atenția asupra faptului că acest teren de 280mp se află în zona V1D, conform 

Planului Urbanistic General, zonă care reprezintă zonele de spații verzi și parcuri protejate, zonă cu regim 
special, în care C.U.T.-ul și regimul de înălțime sunt restrânse. Nu consideră că se poate supune aprobării 
concesionarea unui teren care se află în această zonă. 

Doamna Secretar General precizează faptul că terenul este parțial și în zona IS3A. 
Domnul Moroianu o contrazice pe doamna secretar general. 
Doamna Secretar General precizează că, așa cum este specificat în Certificatul de Urbanism atașat la 

documentație, terenul este amplasat în zonele IS3A și V1D. 
Domnul Moroianu menționează faptul că în certificatul de urbanism, la regimul economic este trecut 

zona IS3C, iar la reglementări același teren apare în zona IS3A. 
Doamna Secretar General certifică cele susținute de domnul Moroianu. 
Domnul Moroianu menționează faptul că certificatul de urbanism este greșit, din acest punct de 

vedere, dar V1D, respectiv terenul pentru care se cere să se voteze pentru concesiunea prelungirii 
construcției, având în vedere faptul că construcția care se propune a se prelungi este un chioșc, iar 
propunerea este de a se construi un hotel, și nu se opune diversificării serviciilor din stațiune, dar trebuie să 
fie legal. 

Domnul Președinte precizează că, prevederile din P.U.G. pot fi modificat printr-un P.U.Z., sau prin alte 
reglementări urbanistice. 

Domnul Moroianu îl întreabă pe domnul președinte dacă are certitudinea că acel P.U.Z. va fi aprobat. 
Domnul Președinte precizează faptul că dacă nu se va aproba, contractul își va pierde obiectul. 
Domnul Moroianu menționează că la zona V1D se interzice orice construcție care nu servește 

funcțiunea de pădure de agrement și nu înțelege ce P.U.Z. se dorește să se propună. 
Domnul Președinte precizează că aceste discuții au fost purtate în cadrul Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică, care a și emis avizul favorabil. 
Domnul Moroianu menționează că, așa cum a declarat și domnul președinte în presă, în legătură cu 

terenul de la Maritimo, faptul că avizul comisiei este facultativ, la fel consideră și dânsul același lucru și nu se 
bazează pe acel aviz, fiind posibil ca nici colegii săi să nu fi observat aceste detalii. 

Domnul Președinte precizează faptul că nu face parte din această comisie, iar, conform Codului 
administrativ, avizul comisiei de specialitate este consultativ. 

Domnul Moroianu consideră că această propunere nu este legală și nu li se poate solicita să voteze 
ceva ilegal. 

Domnul Președinte nu este de părere că în acest mod se pune problema. 
Domnul Moroianu dorește să știe dacă domnul președinte a citit documentația. 
Domnul Președinte precizează că s-a uitat peste documentație, fără a o studia în detaliu, pentru că nu 
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este nici inițiatorul proiectului de hotărâre și nici nu face parte din Comisia Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului și Juridică. 

Domnul Moroianu menționează că dânsul a citit-o pentru că nu dorește să voteze pur și simplu. 
Revine cu mențiunea că zona V1D interzice orice construcții care nu servește funcțiunea de pădure de 
agrement. 

Doamna Secretar General precizează, că, totodată, este trecută și zona IS3A, și trebuie verificat exact 
dacă se încadrează. 

Domnul Președinte solicită sprijin din partea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriul și Juridică, 
deoarece membrii comisiei au studiat în detaliu situația. 

Domnul Andrei precizează faptul că, în cadrul ședinței de lucru a Comisiei Urbanism, Amenajarea 
Teritoriul și Juridică acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. În condițiile în 
care cele invocate de domnul Moroianu  sunt corecte, acest contract este inoperabil, dar la momentul de față 
pentru zonele IS3A nu există interdicție de a construi. 

Domnul Moroianu revine cu mențiunea că 20% din teren face parte din zona IS3C și nu din IS3A, când 
terenul nu face parte din aceste zone, deoarece în P.U.G. a fost inclusă toată suprafața de 300mp în zona V1D. 
Nu are cum parte din teren să facă parte din altă zonă. 

Domnul Andrei precizează faptul că în cadrul comisiei de specialitate se lucrează pe materialele care 
sunt în dosar și în condițiile în care 20% din suprafață este în zona IS3A, acest contract de concesiune poate fi 
pus în practică. 

Domnul Moroianu îl contrazice pe domnul Andrei. 
Domnul Andrei precizează că dânsul nu a verificat P.U.G.-ul, ci a studiat documentația pusă la 

dispoziție, cu semnătură Arhitectului șef, având raportul juridic, și toate referatele de specialitate, care permit 
acest contract de concesiune, nu au constatat absolut niciun fel de problemă pentru a da un aviz favorabil 
acestui proiect de hotărâre. 

Domnul Moroianu consideră că și angajații din primărie pot să greșească, însă dorește să atragă 
atenția asupra faptului că nu este legal ceea ce se propune a se vota. 

Domnul Președinte precizează că a înțeles punctul de vedere al domnului Moroianu. 
Domnul Foleanu menționează că votul său este ”pentru”, sub rezerva verificării legalității de către 

doamna secretar general. 
Domnul Bănceanu menționează că votul său este ”pentru” cu aceeași mențiune a domnului Foleanu. 
Domnul Tanasă menționează că votul său este ”pentru” cu aceeași mențiune a domnului Foleanu. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 15 voturi ”pentru” (domnul Andrei 

Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bociog Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș, domnul 
Foleanu Paul,, doamna Ali Leila, doamna Stan Linica, domnul Ciobănel Marius, domnul Moldoveanu Adrian, 
domnul Filip Dumitru, domnul Bănceanu Mihail, domnul Toma Vasile, domnul Tanasă Neculai și domnul 
Ciuraru Valentin) și 3 voturi ”abținere” (domnul Tănase Leonard, domnul Moroianu Nicolae, și doamna 
Silistră Elena), doamna Griguța Nicoleta neparticipând la vot. 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat 

în incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța către Clinica 
Dr. Staicovici S.R.L. 

Domnul Foleanu solicită mai multe informații. 
Domnul Președinte precizează faptul că domnul doctor Staicovici este medic chirurg. 
Domnul Foleanu întreabă dacă domnul doctor lucrează ca societate comercială. 
Doamna Secretar General precizează că este vorba de o clinică medicală. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu situat 

în incinta Policlinicii Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, Municipiul Mangalia, Jud. Constanța către Cabinet 
Individual de Psihologie Ștefan M. Florica. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4557/21.05.1996, 
beneficiar S.C. N.C.S. VIRTUS S.R.L. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de 3 loturi de teren: 3.030 euro/an fără T.V.A. 
pentru suprafața de 478mp, 2.971euro/an fără T.V.A. pentru suprafața de 518mp, 2.493 euro/an fără T.V.A. 
pentru suprafața de 413mp, prelungirea făcându-se pentru o perioadă de 10 ani, conform propunerii din 
Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1194 situat în 
Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 3, Jud. Constanța. 

Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 148.849 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în 

Municipiul Mangalia, Strada Ernest Juvara, nr.22, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 1.864 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1200 situat în 

Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 4, Jud. Constanța–RETRAS DE INIȚIATOR. 
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 358 situat în 

Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, nr.10N, Jud. Constanța – RETRAS DE INIȚIATOR. 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în 
Municipiul Mangalia, Strada Ernest Juvara, nr.24, Jud. Constanța. 

Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 1.864 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 420mp situat în 

Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.13 – lot 2, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 52.359 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 

 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 100mp situat în 

Municipiul Mangalia, Strada Faleza Ion Cantacuzino, Nr.5-extindere, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 15.845 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 982 situat în 

Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Brindisi, nr.14, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 141.750 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 615mp situat în 

Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleză Neptun, nr.13, Jud. Constanța. 
.Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 97.694 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 17mp situat în 

Municipiul Mangalia, str. Negru - Vodă, nr.11, Bl.A100, Sc.E, parter, ap.84 - extindere, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că prețul de vânzare este de 1.377 euro fără T.V.A. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 900mp situat în 

Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str. Trandafirilor, nr.37E, Jud. Constanța. 
Domnul Tanasă Neculai precizează faptul că nu participă la dezbateri și la vot având interes 

patrimonial, findu-i oprit microfonul. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 18 voturi ”pentru”, domnul Tanasă 

Neculai neparticipând la vot. 
 
36. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a clădirii C1 situată în Municipiul 

Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.63, jud. Constanța, și repartizarea celor 18 unități locative din 
clădirea C1 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.197/03.04.2013. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
37. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.62/26.10.2012, reglementarea juridică a 

clădirii C2 situată în Municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, jud. Constanța, și repartizarea 
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celor 12 unități locative din clădirea C2 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. 
nr.198/03.04.2013. 

În urma apelului nominal se aprobă proiectul de hotărâre cu 19 voturi ”pentru”. 
 
Domnul Președinte precizează faptul că, pornind de la punctul nr.38, începe calupul de proiecte de 

hotărâre care pot fi votate împreună, și anume proiectele de hotărâre de la nr.38 la nr.100, urmând a fi supus 
dezbaterii și aprobării punctul nr.101, ținând seama de faptul că domnul Bănceanu nu participă la dezbatere 
și la vot, având interes patrimonial. Astfel, dorește să dea citire primului proiect de hotărâre pentru a se 
înțelege despre ce este vorba, după care dorește să formuleze un amendament, având în vedere discuțiile care 
au avut loc în cadrul ședinței de lucru a Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și 
Industrie, urmând a se supune la vot. Așadar, consideră că, cel mai bine ar fi să dea citire tuturor proiectelor, 
după care să se poarte discuțiile. 

Domnul Foleanu propune ca, domnul președinte să dea citire doar numele persoanelor, pentru că 
toate sunt vânzări A.N.L. 

Domnul Președinte precizează faptul că, având în vedere că sunt apartamente diferite, trebuie 
menționate toate elementele de identificare ale imobilelor. 

Doamna Secretar General vine în completarea domnului președinte cu precizarea că s-au purtat 
discuții, în acest sens, și cu reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Constanța. În mod normal proiectele 
de hotărâre se supun la vot în mod individual, pentru că sunt acte administrative cu caracter individual, dar 
fiind vorba de cele 63 de puncte și ținând cont de faptul că ședința se desfășoară prin videoconferință, iar 
această modalitate ar dura foarte mult, s-a ajuns la convenția de a se citi toate proiectele de hotărâre cu acest 
obiect, urmând ca ulterior să se poarte discuțiile neceare și să fie supuse la vot în grup. 

Domnul Președinte dă citire proiectelor de hotărâre înscrise de la punctul nr.38 la punctul nr.100 pe 
ordinea de zi: 

 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 

Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-
U7, către domnul ALBU LAURENȚIU FLORIN. 

 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 

Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-
U14, către domnul ALEXANDRU CONSTANTIN COSMIN. 

 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 

Mangalia, str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-
U1, către domnul ANGHEL MARIUS. 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-
U14, către doamna ARSENE CARMEN GABRIELA. 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-
C3-U11, către domnul BALTAG TRAIAN. 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-
U4, către domnul BANU GHEORGHIȚĂ. 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-
C1-U8, către doamna BRĂDEANU ANA-MARIA. 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-
C1-U6, către domnul BURNETE COSMIN CONSTANTIN. 
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.14, bl.OD2, ap.17, jud. Constanța, având număr cadastral  110488-
C2-U17, către doamna CHEȘPI FIGAN. 
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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 

Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-
U3, către doamna CHICHIȘILĂ ALINA IRINA. 
 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-
C3-U6, către domnul CINCĂ SILVIU SORIN. 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-
U6, către domnul CIOBANU MARIUS-CONSTANTIN. 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-
U7, către doamna CIOCÎIA MARIA. 
 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-
U7, către doamna COJOCARU SIMONA. 
 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.17, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-
C1-U17, către domnul CRIȘAN RĂZVAN. 
 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-
C3-U15, către doamna DOBRESCU PAULA; 

 
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 

Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.7, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-
U7, către domnul DRAGOMIR AUREL MARIUS. 
 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-
U12, către doamna DRUȚĂ DANIELA. 
 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-
U5, către doamna GHERFI SIMONA. 
 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-
U4, către doamna GOGONEȚU ILEANA ADRIANA. 
 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.13, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-
U13, către domnul GORGOVAN MARIUS. 
 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-
U15, către doamna HAGINEAGU SEZA. 
 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-
U4, către doamna HANDAC GEORGIANA; 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD2, ap.18, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-
C2-U18, către DOMNUL ILIESCU CRISTIAN. 
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62. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 

Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-
C3-U15, către domnul ILIUȚĂ CIPRIAN SEBASTIAN. 
 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, str. Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-
U10, către doamna ISTRATE MIHAELA. 
 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. 
Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-
C1-U11, către domnul LEONTE ION. 
 

65. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, 
str.Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U8, către 
domnul LITEANU MUGUREL. 
 

66. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U16, către 
domnul MARIN FLORIN. 
 

67. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U10, către 
domnul MERTICARIU NELU. 
 

68. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U4, către 
domnul MIC GEORGE CIPRIAN. 
 

69. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.20, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U20, către 
domnul MITROI ION. 
 

70. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.15, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U15, către 
domnul MOCANU CONSTANTIN FLORIN. 
 

71. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U5, către 
doamna MUSTAFA GABRIELA. 
 

72. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U1, către 
domnul MUSTEA VIOREL. 
 

73. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.2, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U2, către 
domnul NACIU ARTHUR PETRIȘOR. 
 

74. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U11, către 
doamna NIȚU TEODORA AURA. 
 

75. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.2, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U2, către 
doamna PĂULEȚ ELISABETA DANIELA. 
 

76. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U9, către 
domnul PETRACHE CODRIN ALEXANDRU. 
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77. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 

Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U18, către 
doamna PÎRVU ELENA; 
 

78. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.13, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U13, către 
doamna PUIU GIANINA MIRELA. 
 

79. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U12, către 
doamna PURCELEA LUMINIȚA. 
 

80. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U9, către 
doamna PUȘCAȘU TEODORA. 
 

81. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U5, către 
domnul RUSU VASILE CIPRIAN. 
 

82. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U9, către 
doamna SALI VILDAN. 
 

83. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U10, către 
doamna SIMIONESCU MIHAELA ALINA. 
 

84. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U12, către 
domnul SPĂTARU MARIUS-ION. 

 
85. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 

Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U16, către 
domnul STĂNESCU DOREL. 
 

86. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.12, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U12, către 
doamna STOIAN ELENA. 

 
87. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 

Dimitrie Cantemir, nr.11, bl.OD8, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110512-C5-U3, către 
doamna STOIAN MĂDĂLINA FELICIA. 

 
88. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 

Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.9, jud. Constanța, având număr cadastral 110489-C3-U9, către 
domnul ȘERBAN GHEORGHE. 

 
89. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 

Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.19, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U19, către 
domnul ȘTIRBAN CIPRIAN GRIGORE. 
 

90. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, 
str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U5, către 
domnul TAGARICI DANIEL MARIAN. 
 

91. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.7, bl.OD6, ap.1, jud. Constanța, având număr cadastral 110510-C3-U1, către 
domnul TEODORESCU CRISTINEL. 
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92. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 

Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.16, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U16, către 
domnul TOADER MARIAN. 
 

93. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.19, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U19, către 
domnul TOTOI GHEORGHE. 
 

94. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, 
Str.Ion Budai Deleanu, nr.15, bl.OD1, ap.14, jud. Constanța, având număr cadastral 110487-C1-U14, 
către domnul TRIFU FLORIAN LYLY. 
 

95. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.9, bl.OD7, ap.6, jud. Constanța, având număr cadastral 110511-C4-U6, către 
doamna TUDOSE NICOLETA-DELIA. 
 

96. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative ANL situată în Mun. Mangalia, Str. 
Ion Budai Deleanu, nr.19, bl.OD3, ap.10, jud. Constanța, având număr cadastral  110489-C3-U10, către 
domnul TUDUSCIUC GABRIEL. 
 

97. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, 
str.Ion Budai Deleanu, nr.17, bl.OD2, ap.4, jud. Constanța, având număr cadastral 110488-C2-U4, către 
domnul ȚIPLEA PETRU. 
 

98. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.8, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U8, către 
doamna VĂDUVA DOMNICA. 
 

99. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, Str. 
Dimitrie Cantemir, nr.3, bl.OD4, ap.11, jud. Constanța, având număr cadastral 110508-C1-U11, către 
domnul VLASE MARIUS. 

 
100. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 

Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.3, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U3, către 
doamna ANGHEL MIRELA. 
 
 Domnul Președinte precizează faptul că dorește să formuleze un amendament general pentru toate 
proiectele de hotărâre care au ca obiect vânzarea unităților locative A.N.L., ca urmare a discuțiilor din cadrul 
ședinței de lucru a Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, și pentru a 
soluționa problemele ridicate de domnul Bănceanu (cu excepția punctului nr.100): Anexele nr.1 și nr.2 la 
prezentul act administrativ pot suporta modificări în funcție de recalcularea amortizării și a 
recuperării investiției având în vedere faptul că încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va 
realiza în 30 de zile de la comunicarea actului administrativ. Totodată, precizează faptul că se va lua în 
calcul, conform formulei de calcul al tarifelor de vânzare, și se vor ajusta prețurile în funcție de data la care se 
vor semna contractele de vânzare cumpărare. Dorește să știe dacă mai sunt și alte propuneri sau alte discuții 
general valabile sau pentru un anumit proiect de hotărâre. 
 Domnul Bănceanu menționează că, legat de ceea ce s-a discutat în cadrul Comisiei Economice, Fonduri 
Structurale Europene, Turism și Industrie cu privire la modalitatea de calcul a recuperării investiției. Din ceea 
ce a văzut dânsul în documentații, recuperarea investiției a fost calculată doar pentru perioada 2016-2020. 
Recuperarea investiției reprezentă o parte din chiria plătită de fiecare chiriaș pe toată perioada de chirie, 
respectiv din anul 2010 până în anul 2020, care se duce către A.N.L., valoare care se scade din prețul final de 
vânzare. 
 Domnul Președinte precizează că în cuprinsul amendamentului a fost inserată și sintagma ”și a 
recuperării investiției”. Se va lua în calcul discuția purtată în cadrul ședinței de lucru a comisiei de 
specialitate, s-au purtat discuții și înaintea începerii ședinței ordinare cu colegii din executiv pe această temă, 
fapt pentru care a propus acest amendament care va permite ca, la semnarea contractului de vânzare-
cumpărare, să se ajungă la calculele finale aferentă perioadei de contractare. 
 Domnul Bănceanu menționează că este de acord cu cele precizate de domnul președinte, dar și faptul 
că acest lucru înseamnă că prețurile vor fi mai mici. 
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 Domnul Președinte precizează că diferențele de preț vor fluctua de la caz la caz, în funcție de calcule. 
 Domnul Bănceanu dorește să știe dacă, în legătură cu art.5, fiecare chiriaș va trebui, la un moment dat, 
să vină către Consiliul Local și să solicite cumpărarea terenului aflat în cotă indiviză, deoarece acest fapt 
presupune o întreagă documentație, fiind vorba de peste 100 de apartamente, peste 100 de evaluări, având în 
vedere că este vorba de teren în indiviziune și nu este stric delimitat. Întreabă dacă, din punct de vedere 
juridic, este absolut necesar acest proces, adică fiecare chiriaș să solicite cumpărarea terenului. 
 Domnul Președinte precizează faptul că la acel moment, fiecare va fi proprietar. 
 Domnul Bănceanu menționează că acest lucru dorește să știe și să îl propună, dacă se poate din punct 
de vedere juridic, să nu mai fie nevoie de această solicitare, evaluări, documentații și costuri pentru primărie. 
 Domnul Președinte precizează faptul că aceste unități locative aparțin Agenției Naționale pentru 
Locuințe, Primăria Municipiului Mangalia nu a făcut altceva decât să întocmească documentele pentru aceste 
vânzări, să vireze ulterior banii către A.N.L., la bugetul local rămânând doar comisionul stabilit prin lege, 
munca cea mai mare fiind făcută de către angajații din primărie, fapt pentru care a și durat atât de mult 
întocmirea documentațiilor. 
 Doamna Secretar precizează că îi dă cuvântul colegei sale din cadrul Biroului Fond Locativ, doamna 
Rotaru Mihaela, care poate dă aducă toate informațiile și lămuririle necesare legate de art.5. 
 Doamna Rotaru Mihaela precizează, în legătură cu problemele și aspectele sesizate de domnul 
Bănceanu, în special cu terenul aferent, faptul că Legea nr.152/1998 reglementează în mod cert și clar ce se 
întâmplă cu terenul, chiar dacă este în cotă indiviză. Tot legea prevede că se transmite folosința gratuită a 
terenului chiriașilor care cumpără unitățile locative. În situația celor care cumpără în rate, cu achitarea unui 
avans, se instituie interdicția de vânzare a ultimei rate. După ce se cumpără imobilul, și chiriașul devine 
proprietar, se intră în circuitul civil, și nu se mai face raportare la Legea nr.152/1998, la norme și la 
autoritatea publică locală, și se ridică interdicția de vânzare, moment la care intervine problema cu privire la 
proprietatea asupra terenului, motiv pentru care se face raportul de evaluare și se vinde. 
 Domnul Președinte concluzionează în sensul că la acest moment, nu se poate face vânzare, ci numai la 
finalizarea procedurii de achiziție, adică după plata ultimei rate și la momentul înscrierii definitive în Cartea 
Funciară a dreptului de proprietate. 
 Doamna Rotaru răspunde afirmativ. 
 Domnul Bănceanu dorește să știe dacă va fi nevoie, la momentul respectiv, ca fiecare chiriaș să solicite 
acel lucru. 
 Doamna Rotaru precizează că va fi necesară declarația de intrare în evidență cu imobilul cumpărat. 
 Domnul Președinte vine în completarea doamnei Rotaru cu precizarea că trebuie să se declare și cu 
cota indiviză. 
 Doamna Rotaru precizează că a fost adoptată o lege cu privire la declararea cotei indivize. 
 Domnul Președinte precizează că nu se va mai relua procedura aprobării vânzării terenului. 
 Doamna Rotaru menționează că, așa cum se specifică și prin articolul din proiectul de hotărâre, la 
momentul declarării, noul proprietar va face cerere de cumpărare a terenului, și se va proceda la evaluarea 
terenului. 
 Domnul Președinte precizează faptul că se va merge doar pe raportul de evaluare și cota indiviză va fi 
calculată pentru fiecare în parte la momentul se înscrie în Cartea Funciară definitiv și declarării la impozite și 
taxe. 
 Doamna Rotaru precizează faptul că folosința gratuită este beneficiul unui chiriaș, nu a unui 
proprietar, care se află în circuitul civil. 
 Domnul Președinte precizează faptul că până la momentul achitării integrale a contractului nu se 
schimbă statul de chiriaș în stat de proprietar în mod definitiv. Totodată, dorește să știe dacă domnul 
Bănceanu a înțeles cele explicate. 
 Domnul Bănceanu mulțumește pentru informațiile furnizate. 
 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul formulat. 

În urma apelului nominal se aprobă amendamentul formulat pentru proiectele de hotărâre înscrise 
de la punctul nr.38 la punctul nr.99 cu 18 voturi ”pentru”. Doamna Silistră Elena nu a luat parte la vot, fiind 
întreruptă conexiunea cu aceasta. 

 
Domnul Președinte supune la vot proiectele de hotărâre înscrise de la punctul nr.38 la punctul nr.100 

cu amendamentul aprobat. 
În urma apelului nominal se aprobă proiectele de hotărâre înscrise de la punctul nr.38 la punctul 

nr.100 cu amendamentul adoptat, cu 18 voturi ”pentru”. 
Doamna Secretar General precizează faptul că doamna Silistră Elena nu mai apare nici în lista celor 

prezenți a platformei online, deci s-a deconectat, fiind astfel 18 consilieri prezenți. 
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101. Proiect de hotărâre aprobarea vânzării unității locative A.N.L. situată în Mun. Mangalia, str. 
Dimitrie Cantemir, nr.5, bl.OD5, ap.5, jud. Constanța, având număr cadastral 110509-C2-U5, către 
domnul BĂNCEANU MIHAIL. 

Domnul Bănceanu precizează faptul că nu participă la dezbateri și la vot având interes 
patrimonial, findu-i oprit microfonul. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, a fost trimis proiectul de hotărâre rectificat, în sensul 
că s-a corectat în titlu și în art.1 U5 cu U8 și apartamentul nr.5 cu de nr.8. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul formulat (precizat anterior). 
În urma apelului nominal se aprobă amendamentul formulat cu privire la anexele nr.1 și nr.2, cu 17 

voturi ”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și corecțiile 

menționate de doamna secretar general. 
În urma apelului nominal se aprobă cu amendamentul adoptat și corecții cu 17 voturi ”pentru”. 

domnul Bănceanu Mihail neparticipând la vot. 
 
 
Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul 

președinte declară închise lucrările ședinței ordinare din data de 30.04.2020. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 

  
 


