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PROCES-VERBAL 
 
 

 
Încheiat, astăzi, 25.06.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a membrilor Consiliului Local 

Mangalia, convocată prin Dispoziției primarului Municipiului Mangalia nr.871 din data de 19.06.2020, modifi-
cată prin Dispoziția primarului Municipiului Mangalia nr.878 din data de 22.06.2020. 

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform re-
comandărilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administra-
ției și potrivit prevederilor H.C.L. nr.52 din 27.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințe-
lor 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 17 consilieri 

locali, astfel: 
 

1. Ali Leila      – prezent; 
2. Andrei Sorin Daniel    – prezent; 
3. Angelescu Dragoș    – prezent; 
4. Bănceanu Mihail     – prezent; 
5. Bociog Ștefan Dragoș    – absent motivat; 
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     – absent motivat; 
18. Tănase Leonard    – prezent; 
19. Toma Vasile-Dorel     – prezent. 
 
Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 17 consilieri 

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

dă citire punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi și ordinii de zi suplimentare, cu mențiunea că proiectul de 
hotărâre înscris la punctul nr.27 pe proiectul ordinii de zi a fost retras de către inițiator, conform informării 
comunicate pe email, informare ce se află la dosarul de ședință. 

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

de zi și ordinea de zi suplimentaro, și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
Domnul Toma precizează faptul că la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.21 al ordinii de 

zi, nu va participa nici la dezbatere și nici la vot, având interes patrimonial. 
 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020, a procesului – verbal 
al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 26.05.2020 și al procesului – verbal al ședinței 
extraordinare convocată de îndată din data de 05.06.2020. 
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Domnul Tănase solicită să se menționeze în procesul-verbal al acestei ședințe, faptul că în ședința din 
05.06.2020 nu i s-a dat cuvântul, deși a încercat în repetate rânduri să ia cuvântul. 

Domnul Președinte precizează faptul că vor fi consemnate aceste aspecte în cuprinsul procesului – 
verbal, deși consideră că acesta a luat cuvântul de fiecare dată când a solicitat. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la procesele -
verbale ale ședințelor precizate și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mangalia pentru anul 2020. 
Domnul Moroianu dorește să știe dacă doamna director economic este prezentă. 
Domnul Președinte precizează că doamna director este în instituție. 
Domnul Moroianu întreabă dacă i se pot adresa întrebări. 
Domnul Președinte precizează că va fi chemată doamna director, în situația în care dânsul nu poate să 

răspundă. 
Domnul Moroianu menționează că dorește să îi adreseze câteva întrebări domnului primar și dorește să 

știe dacă este prezent și dânsul. 
Domnul Președinte precizează faptul că domnul primar este plecat la București, la Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației și nu poate intra în ședința online. 
Domnul Moroianu întreabă dacă domnul primar se poate conecta la platformă. 
Domnul Președinte revine cu precizarea că domnul primar este în deplasare la Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației și nu poate participa la ședință. 
Domnul Moroianu menționează faptul că în Codul administrativ prevede faptul că la trei absențe 

nemotivate consecutive, consilierul local își pierde calitatea. Dorește să știe dacă pentru domnul primar există 
sancțiuni, pentru că de 4 ani nu este prezent în ședințele Consiliului Local, chiar dacă este inițiatorul tuturor 
proiectelor de hotărâre. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, așa cum a spus și domnul Moroianu, pentru absențele 
consilierilor locali sunt stipulate sancțiuni în Codul administrativ. 

Domnul Moroianu menționează că a adresat această întrebare, deoarece doamna secretar general 
cunoaște mai bine codul. 

Doamna Secretar General precizează faptul, că atât timp cât nu sunt prevăzute în cod, nu se poate aplica 
astfel de sancțiuni. 

Domnul Președinte solicită ca discuțiile să se poarte pe marginea proiectului de hotărâre supus 
dezbaterii. 

Domnul Moroianu menționează faptul că dorește să adreseze mai multe întrebări, deoarece în discuție s-
a luat bugetul Mangaliei, iar domnul președinte are aceeași calitate ca și a sa, adică de consilier local, care a 
fost ales în calitatea de viceprimar de către Consiliul Local, însă dânsul a dorit să adreseze întrebări unui 
slujbaș plătit din banii tuturor și care ocupă funcția de director economic sau domnului primar, care a fost 
votat de către cetățeni. Dacă domnul președinte vine să explice bugetul local cu sume de milioane și milioane 
de euro, nu consideră a fi un lucru normal. 

Domnul Președinte precizează faptul că în acest proiect de hotărâre a fost dezbătut în cadrul Comisiei 
Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, fiind pe ordinea de zi a comisiei de specialitate, 
la care domnul Moroianu nu a participat, și în cadrul căreia putea să adreseze toate întrebările. 

Domnul Moroianu întreabă dacă doamna Cioromela, consilier juridic în cadrul Compartimentului Relația 
cu Consiliul Local, i-a adus la cunoștință motivul pentru care nu a participat la ședința comisiei de specialitate. 

Domnul Președinte precizează faptul că în cadrul ședinței Comisiei Economice, Fonduri Structurale 
Europene, Turism și Industrie au fost dezbătute întrebări cu privire la proiectul de hotărâre, iar dacă ar fi fost 
prezent, domnul Moroianu putea să ia la cunoștință de răspunsurile pe care le-a oferit în cadrul ședinței de 
lucru. La acest moment, în limita timpului și a cunoștințelor sale, va încerca să răspundă întrebărilor domnului 
consilier local. 

Domnul Moroianu revine cu întrebarea dacă doamna Cioromela i-a adus la cunoștință motivul pentru 
care nu a participat la ședința comisiei de specialitate, și anume, din păcate, a greșit, iar în mail-ul primit, se 
specifica faptul că ședința comisiei de specialitate era stabilită pentru data de 25.06.2020, după care s-a 
revenit printr-un SMS, pe care nu l-a văzut în timp util. 

Domnul Președinte precizează că dânsul știe că eroare a fost doar cu privire la oră. 
Domnul Moroianu îl contrazice și menționează că eroare a fost și cu privire la dată. 
Domnul Filip intervine și solicită să se revină la ordinea de zi și își exprimă nemulțumirea cu privire la 

aceste discuții. 
Domnul Moroianu menționează că are întrebări cu privire la buget pe care dorește să le adreseze 

domnului primar, și dorește să știe în ce calitate poate să dea domnul Filip explicații cu privire la buget. 
Domnul Președinte precizează că va relua parte din discuțiile purtate în cadrul comisiei de specialitate, 
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după care va răspunde și întrebărilor punctuale. Astfel, legat de rectificarea bugetară, așa cum a menționat și 
în cadrul comisiei de specialitate, este la același nivel ca cel al ultimei rectificări, nu au fost suplimentate 
veniturile. Au fost echilibrate liniile bugetare între capitole și alineate bugetare, astfel încât să se asigure 
sumele necesare întocmirii documentațiilor pentru axa prioritară care se va deschide în anul 2021 până în 
anul 2027, deoarece este vorba de proiecte care ar trebui să fie în implementate în următorii ani, proiecte pe 
termen lung. Totodată, este vorba de sume care au fost echilibrate de la evenimente care nu se vor mai 
desfășura datorită condițiilor impuse prin ordonanțele de urgență și de condițiile de distanțare socială. Astfel, 
rectificare privește echilibrarea între liniile bugetare în funcție de necesitățile în teren. Dorește să știe dacă 
sunt întrebări punctuale. 

Domnul Bănceanu menționează că a văzut care au fost diminuări la venituri și dorește să știe, la 
Capitolul 2 – Venituri din capital unde se crește cu 290.000 lei, creștere care vine din vânzarea locuințelor 
construite fondurile statului și din vânzarea unor bunuri din domeniul privat al Statului. Dorește să știe 
această estimare a creșterii veniturilor din vânzarea căror active s-a estimat. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de venituri care au fost incluse după încasarea sumelor în 
urma vânzărilor. Sunt sume care trebuie incluse, în mod obligatoriu, la prima rectificare bugetară după 
încasare. 

Domnul Bănceanu menționează că întrebarea sa a fost ce active au fost vândute. 
Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de ratele la apartamentele din blocurile care au fost 

în administrarea municipiului și care au fost construite din bugetul statului și pentru care în decursul anului se 
achită rate, chirii, sumele care trebuie achitate conform contractelor semnate în anii trecuți. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că veniturile din rate și chirii este un lucru, iar veniturile din 
vânzare este un alt lucru. 

Domnul Președinte îi dă dreptate domnului Bănceanu și dă exemplu blocului MG, care a fost construit în 
perioada RA Gold sau a Serviciului Public Administrarea Domnului Public și Privat, pentru care au fost 
încasate rate în această perioadă, fapt pentru care sunt incluse în zona de venituri. 

Domnul Bănceanu dorește să știe dacă în această sumă nu sunt incluse veniturile estimate din vânzarea 
apartamentelor A.N.L. 

Domnul Președinte precizează că acele sume nu sunt incluse, deoarece așa cum a precizat anterior, din 
acele sume, la bugetul local va rămâne procentul de 1%, restul sumelor fiind virate către bugetul Agenției 
Naționale de Locuințe. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că, în cadrul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, 
Turism și Industrie, cu privire la creșterea cheltuielilor cu aproximativ 270.000 lei la studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice, pentru un proiect cu privire la construirea unei clădiri pentru primărie, și dorește mai multe 
informații. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de axa de finanțare din partea Companiei Naționale 
de Investiții – C.N.I., care este subordonată Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în 
cadrul căreia este vorba de finanțări nerambursabile în procente de 100%. Se dorește construirea unui sediu 
nou pentru primărie, având în vedere faptul că nivelul și numărul angajaților a crescut în ultimii ani, se dorește 
să se dețină spații mai moderne, mai funcționale, decât cele existente în prezent, fapt pentru care, primăria, 
din surse proprii, va trebui să asigure documentațiile tehnice cu privire la teren, expertize tehnice și tot ceea ce 
este necesar, urmând ca finanțarea să vină din partea Companiei Naționale de Investiții în proporție de 100%, 
așa cum a fost și în cazul sălii de sport din curtea Școlii nr.2, precum și în cazul celorlalte proiecte aflate în 
desfășurare cu C.N.I. Locația propusă pentru noua clădire este în același perimetru în care se desfășoară 
activitatea la acest moment, și anume parcarea din spatele sediului actual. După finalizarea lucrărilor și după 
ce se va realiza și mutarea în noua clădire, se va amenaja o parcare nouă, deschisă spre stradă, pe 
amplasamentul actual. Noua clădire va avea o parcare subterană, care, probabil, va fi utilizată de către angajați, 
în funcție de locurile de parcare care vor fi stabilite prin proiectul tehnic. 

Domnul Moroianu menționează faptul că, pentru câteva minute nu a avut conexiune la internet, 
deoarece în fața casei sale se asfaltează strada, iar lucrătorii au rupt cablul de la internet și a trebuit să treacă 
pe conexiunea de la telefonul mobil. 

Domnul Președinte precizează faptul că ar fi foarte grav dacă cablul de la internet este în asfaltul de 3 cm 
care se schimbă acum. 

Domnul Moroianu menționează că nu este cazul, însă consideră că ar fi bine dacă s-ar fi băgat și cablurile 
de iluminat în subteran, cu această ocazie. 

Domnul Președinte precizează faptul că acea lucrare este de reparații a tramei stradale care este 
suportată în totalitate de dezvoltatorul imobiliar din zonă, în urma sesizării făcute către dezvoltator, care a fost 
de acord, având în vedere că pe perioada a mai multor luni au fost folosite utilaje grele și transport de 
materiale, să repare stratul de uzură. 

Domnul Moroianu menționează că nu are nimic de comentat, ci doar a dorit să menționeze problema cu 
aceste cabluri. 
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Domnul Președinte precizează faptul că în stațiunea Saturn, în cadrul proiectului care se află în derulare, 
toate cablurile vor fi îngropate, ca și în stațiunea Neptun. Acolo unde se fac lucrările, se creează o canalizație 
separată pentru curenții slabi, pentru transportul de date. Când se va ajunge la finalizarea lucrărilor, cablurile 
suspendate pe stâlpi nu vor fi. 

Domnul Moroianu dorește să știe dacă la rubrica de executări silite au fost alocați bani, pentru a amintit 
în fiecare ședință de acest lucru. 

Domnul Președinte precizează faptul că nu au fost alocați bani până la momentul în care se va obligația 
nu va fi definitivă. 

Domnul Moroianu întreabă dacă se așteaptă sentințele definitive și este de părere explicațiile, probabil, 
se vor da ulterior. Totodată, menționează că în documentație este specificată închiriere unei cisterne pentru 
irigarea spațiilor verzi pentru care s-a alocat suma de 96.000 lei. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de un utilaj specializat pentru irigația spațiilor unde 
nu au fost montate irigații automatizate, fiind vorba de toate rabaterile de flori amenajate în oraș și de spațiile 
verzi unde nu există sisteme de irigație automatizate sau alte posibilități. Fapt pentru care, începând cu 
această lună și în următoarele 6 luni se va folosi acest utilaj. 

Domnul Moroianu consideră că un astfel de utilaj este necesar în permanență și nu înțelege de ce se 
închiriază cu această sumă, deoarece este de părere că nu ar fi așa scump să fie achiziționat. Mai menționează 
faptul că ar fi avut mai multe întrebări, dar dacă nu este doamna director economic, preferă să nu le mai 
adreseze. 

Domnul Tănase dorește să știe ce se întâmplă cu execuția bugetară. 
Domnul Președinte precizează faptul că urmează să fie supusă dezbaterii și aprobării în următoarea 

ședință. 
Domnul Tănase menționează că trebuia supusă aprobării de aproximativ 2-3 luni. 
Domnul Președinte precizează faptul că prima execuție bugetară a fost supusă dezbaterii și aprobării, 

urmând să fie prezentată și următoarea. 
Domnul Tănase dorește să știe care este nivelul încasărilor, din cele peste 300 milioane de lei estimate, 

cât a fost încasat. 
Domnul Președinte precizează faptul că, cei 320 milioane de lei reprezintă bugetul total al municipiului 

Mangalia la acest moment, care, așa cum a explicat de fiecare dată, la fiecare rectificare de buget și la 
aprobarea bugetului, reprezintă inclusiv proiectele cu finanțare europeană, în valoare de aproximativ 40 – 50 
milioane de euro. Din veniturile proprii, care trebuiau încasate, la acest moment, nivelul este de aproximativ 
45 milioane de lei. Revine cu precizarea că, valoarea totală a bugetului local de 319 milioane lei cuprinde și 
valoarea totală a proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă. 

Domnul Tănase dorește să știe dacă nivelul încasărilor este de 45%. 
Domnul Președinte precizează că este vorba de 45 milioane de lei grad de încasare. 
Domnul Tănase întreabă cât reprezintă această sumă, procentual, din estimările făcute pentru încasările 

din taxe și impozite. 
Domnul Președinte precizează că este vorba de un procent de aproximativ 30%. 
Domnul Tănase își exprimă neîncrederea în afirmațiile domnului președinte. 
Domnul Președinte precizează că din punct de vedere matematic, este corect, domnul Tănase fiind liber 

să creadă ce dorește. 
Domnul Tănase menționează faptul că nivelul încasărilor din taxe și impozite a fost crescut, pentru anul 

acesta, de 5,2 ori față de nivelul anului trecut, iar din cele susținute de domnul președinte, până la acest 
moment s-a încasat mai mult decât anul trecut. 

Domnul Ciuraru intervine și nu îi dă dreptate. 
Domnul Tănase menționează faptul că întrebările i-au fost adresate domnului președinte, care a promis 

că va răspunde întrebărilor, în caz contrar va solicita prezența doamnei director economic, care este în 
instituției. 

Domnul Președinte precizează faptul că a răspuns, în sensul că nivelul încasărilor este de până în 
procentul de 30%. Acestea sunt estimările. 

Domnul Tănase întrebă dacă suma care a fost încasată până la această dată este de 45 milioane lei. 
Domnul Președinte răspunde afirmativ. 
Domnul Tănase dorește să știe dacă va solicita, în scris, această informație, și dacă va primi răspuns, în 

termenul legal. 
Domnul Președinte precizează că la momentul în care domnul Tănase va depune această solicitare, se va 

face calculul matematic și se va transmite răspunsul. 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul 
Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, 
domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica și domnul Toma Dorel) și 6 voturi ”abținere” (domnul 
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Bănceanu Mihail, domnul Ciobănel Marius, domnul Foleanu Paul,  domnul Moroianu Nicolae, doamna Silistră 
Elena și domnul Tănase Leonard). 

 
Doamna Ali nu participă la vot, nefiind conectată la platforma online de videoconferințe – 16 

prezenți. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia. 
Domnul Președinte precizează că este există un regulament care este în vigoare din anul 2012 sau 2013, 

care a suportat o serie de modificări în decursul anilor. S-a ajuns la o formă finală cu respectarea prevederilor 
legale. 

Domnul Ciuraru intervine cu precizarea că doamna Ali s-a conectat la platformă. 
 
Doamna Ali se reconectează la platforma online de videoconferințe – 17 prezenți. 
 
Domnul Președinte dorește să știe dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect de hotărâre. 
Domnul Tănase menționează, ca o sugestie, faptul că este necesar un alt obor, obor care a fost promis și 

în urmă cu 8 ani, și în urmă cu 4 ani, și nu un nou regulament, exprimându-și nemulțumirea cu privire la 
oborul existent. Consideră că ar fi trebuit să existe un obor ca și în alte sate și comune, în care să existe niște 
condiții civilizate. 

Domnul Președinte precizează faptul că oborul se va amenaja pe fostul amplasament, unde a fost 
proiectat în urmă cu foarte mulți ani de către fosta administrație, unde au fost cheltuiți doar bani fără a se 
realiza nimic. În buget a fost alocată suma pentru documentația tehnică și s-a identificat și sursa de finanțare 
din partea Companiei Naționale de Investiții, motiv pentru care, are convingerea, că în foarte scurt timp se vor 
demara lucrările pentru amenajarea unui obor așa cum și-l doresc domnii consilieri. 

Domnul Tănase îl întreabă pe domnul președinte dacă știe în bugetele a câtor ani au fost alocați banii 
pentru amenajarea oborului, și în câți ani Consiliul Local a alocat bani pentru construirea unui obor, iar 
executivul nu l-a construit. 

Domnul Președinte precizează faptul că în anul 2014 sau 2015 a fost făcută prima documentație tehnică, 
care nu a putut fi pusă în aplicare datorită anchetei penale desfășurată pentru locația respectivă. 

Domnul Tănase menționează că au fost alocați bani pentru obor, așa cum au fost alocați bani și pentru 
asfaltările din cartierele Dobrogea I și Dobrogea II, în fiecare an, iar administrația nu a început proiectele. 

Domnul Președinte precizează faptul că, dacă au fost alocați banii, acest lucru nu înseamnă că au fost și 
cheltuiți. 

Domnul Tănase menționează faptul, că tocmai acest lucru îl reproșează, și anume faptul că nu s-au făcut. 
Domnul Ciuraru intervine cu precizarea că, explicația domnul președinte a constat în faptul că nu s-au 

putut realiza lucrările pentru ca a fost o anchetă penală în desfășurare. 
Domnul Tănase menționează faptul că întrebarea i-a fost adresată domnului președinte. 
Domnul Ciuraru precizează faptul că domnul Tănase a adresat o întrebare, pentru care domnul 

președinte a răspuns cu un argument foarte clar, pe care domnul Tănase nu vrea să înțeleagă. 
Domnul Tănase menționează faptul că i-a adresat întrebări domnului președinte și dorește să știe dacă 

va primi răspunsuri. 
Domnul Președinte precizează faptul că a răspuns deja, însă nu poate să răspundă acuzelor făcute cu 

privire la alocarea banilor fără a se realiza nimic în teren nu consideră că merită răspuns. Liniile bugetare au 
fost incluse și au fost active în fiecare an, deoarece se aștepta finalizarea anchetei penale pentru acel teren, 
moment în care s-ar fi putut demara lucrările. S-a finalizat acea situație. Este adevărat că în fiecare an a fost 
inclusă în buget această linie, însă acest lucru nu înseamnă că banii au fost cheltuiți. 

Domnul Tănase menționează că aceasta a fost și susținerea sa și că nu a reproșat faptul că au fost 
cheltuiți banii. Tocmai acest lucru îl reproșează, faptul că nu s-au cheltuit și nu s-au făcut lucrările, deși au fost 
alocați banii. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. 
Domnul Tănase dorește să știe pentru ce anume se mandatează reprezentantul Consiliului Local. 
Domnul Președinte precizează că se mandatează în mod expres în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor. 
Domnul Tănase întreabă pentru ce anume. 



6 
 

Doamna Secretar General menționează că sunt prevăzute la art.1 din proiectul de hotărâre. 
Domnul Președinte precizează că este vorba de situațiile financiare. 
Domnul Tănase menționează că a fost acoperită o gaură mare din bugetul societății, și vrea să știe dacă 

se dorește asumarea acestui fapt de către toți consilierii locali. Dânsul nu poate să fie de acord cu acest lucru, 
motiv pentru care votul său este ”abținere”. 

Domnul Președinte nu înțelege la ce anume face referire domnul Tănase. 
Domnul Tănase menționează faptul că în anul 2019 au fost acoperite niște pierderi, care sunt incluse în 

situațiile financiare pentru care se mandatează reprezentantul Consiliului Local, ceea ce înseamnă că se 
însușesc acele pierderi. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru” (domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul 
Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Bănceanu Mihail, domnul Ciobănel Marius, domnul Foleanu Paul, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna 
Silistră Elena, domnul Toma Dorel, doamna Ali Leila și doamna Stan Linica) și 2 voturi ”abținere” (domnul 
Moroianu Nicolae și domnul Tănase Leonard). 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețurilor/ tarifelor și completarea 

activităților specifice serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia. 
Domnul Președinte face precizarea că așa cum s-a mai explicat și la momentul delegării serviciului către 

S.C. Goldterm Mangalia S.A., contractul de delegare va mai suporta și alte modificări în funcție de evoluția 
pieței și activităților specifice, există anumite linii de intervenție care sunt completate în funcție de situațiile 
care se găsesc în teren.  

Domnul Moroianu îl întreabă pe domnul Președinte dacă va fi lumină în stațiuni pentru turiști în sezonul 
actual.  

Domnul Președinte face precizarea că așa cum s-a putut observa de la delegarea atribuțiilor contractului 
către S.C. Goldterm Mangalia S.A., nu au mai fost probleme majore, iar domnul Moroianu intervine cu 
precizarea că domnul Președinte nu a mai fost în stațiuni de ceva vreme.  

 
Domnul Ciobănel părăsește lucrările ședinței - 16 prezenți.  
 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
Domnul Tănase intervine cu o precizare la proiectul anterior unde specifică faptul că este vorba despre 

o asumare a unei pierderi financiare de peste 1 milion 300 de mii lei. Suma va fi plătită din banii cetățenilor.  
Domnul Președinte face precizarea că este vorba despre mandatarea în mod expres a reprezentantului 

Consiliului Local Mangalia să verifice și să semneze situații, iar domnul Tănase intervine cu precizarea că se 
mandatează un reprezentant pentru a acoperi pierderile înregistrate în exerciții financiare în sumă de 
aproximativ 1 milion de lei, sumă ce va fi acoperită din exercițiile financiare viitoare. Domnul Președinte 
precizează că mandatarea se face de 7 ani și este cu succes, iar domnul Tănase intervine și specifică că depinde 
și cu ce preț. Domnul Președinte menționează că sunt strict prețurile pieței, nu se discută la momentul de față 
de analiza activității S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

Domnul Foleanu precizează faptul că afirmația domnului Tănase Leonard cu privire la mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local Mangalia să voteze situațiile financiare, pe o parte este corectă, dar pe altă 
parte este foarte grav că este vorba despre o pierdere financiară foarte mare, ca și Consiliu Local acționar unic 
în societatea S.C. Goldterm Mangalia S.A., nu se poate decât aproba pierderea pentru că nu există altă variantă, 
dar trebuie tras un semnal de alarmă, iar bugetul trebuie construit pe anul curent astfel încât pierderile să se 
recupereze. Dacă și în acest an se vor înregistra pierderi mari, există posibilitatea ca cineva să ceară 
insolvența.  

Domnul Președinte precizează faptul că pierderile tehnologice nu înseamnă datorii către terți. Domnul 
Foleanu întreabă dacă s-a vândut mai ieftin decât s-a produs.  

Domnul Ciuraru intervine cu precizarea că, costurile de producție au fost mai mari.  
Domnul Președinte menționează că de la momentul raportului emis de către S.C. Goldterm Mangalia 

S.A., nu înseamnă că au produs mai ieftin decât au cumpărat materia primă. 
Domnul Filip intervine cu precizarea că domnul Foleanu are dreptate în ceea ce spune, iar domnul 

Președinte menționează că un semnal de alarmă este luat în calcul.  
 
6. Proiect de hotărâre privind transformarea și mutarea unor posturi din statul de funcții al 

Spitalului Municipal Mangalia. 
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Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la ordinea de 
zi și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
Domnul Foleanu întreabă dacă prin proiectul de hotărâre se înființează un post de medic specializarea 

oncologie, iar domnul Președinte confirmă. 
Domnul Foleanu întreabă lucrul respectiv, deoarece în urmă cu câteva zile, o doamna al cărui soț are 

cancer la stomac, spune că nu poate fi tratat pentru că nu s-ar fi aprobat funcția respectivă mai devreme. A 
încercat să se trateze la spitalul din Constanța și nu l-au primit deoarece există spital și la Mangalia. Acesta 
întreabă dacă este real ceea ce a povestit doamna respectivă.  

Domnul Președinte nu are cunoștință de cauză. Acesta povestește din experiență personală, cu mama 
dumnealui, care este suferindă de cancer, și cu care merge împreună la București pentru tratament. Acesta 
este de părere că nu există un spital din România care să refuze un pacient.  

Domnul Foleanu întreabă dacă prin aprobarea acestei funcții se va rezolva problema.  
Domnul Președinte precizează faptul că Spitalul Mangalia are deja medic oncolog pe statul de funcții, 

dar nu face față volumului mare de pacienți. Cu înființarea noului post se vor mai repartiza numărul 
pacienților.  
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr.306 din 
18.12.2019 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2020. 

Domnul Președinte precizează faptul că au survenit o serie de modificări la programul de evenimente 
din cauza stării de urgență și alerta și a pandemiei care a atins și România, fapt pentru care odată cu măsurile 
de relaxare, din toamnă se pot lua în calcul câteva evenimente care să atragă turiști, dar și să încânte cetățenii 
municipiului Mangalia.  

Domnul Tănase se întreabă de ce executivul s-a gândit să atragă turiștii chiar în toamnă când sunt 
alegerile locale. Domnul Președinte precizează faptul că acesta s-a gândit la evenimente începând cu 
sărbătoarea Sf. Maria până la sfârșitul anului.  

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor lunare de carburant pentru autovehiculele aflate 
în dotarea Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mangalia 

Domnul Moroianu întreabă dacă se referă la motorina pentru naveta angajaților. 
Domnul Președinte precizează faptul că nu este vorba despre motorină pentru navetă, este vorba despre 

suplimentarea parcului auto cu mai multe autovehicule care au fost transferate fără plată de la instituții 
centrale ale statului către Primăria municipiului Mangalia. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica, domnul Ciobănel Marius și domnul Tănase 
Leonard) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul,  domnul Moroianu Nicolae, 
doamna Silistră Elena). 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 alin.(1) din H.C.L. nr.126/26.09.2017 privind 
aprobarea Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau 
vulnerabilitate economică și socială. 

Domnul Președinte face precizarea că este vorba despre mărirea pragului de acordare a ajutoarelor 
pentru pensionari, de la 1300 de lei la 1500 de lei, iar pentru familie, de la 3000 de lei la 3500 de lei.  

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale provizorii domnului ISTRATE 
IONEL situată în Municipiul Mangalia, str. George Enescu, nr.2F, jud. Constanța. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru PETREA MARIUS, chiriaș 
al locuinței de închiriere din Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, bl.AO3, ap.5, jud. Constanța, cu o 
locuință de închiriere liberă situată în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, bl.AO3, ap.6, jud. 
Constanța. 
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Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la ordinea de 
zi și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de închiriere situată în Municipiul Mangalia, 

str. Costache Negruzzi, nr.13A, bl.C2, Sc.A, et.2, ap.5, jud. Constanța, doamnei DAMIAN (fostă CULEA) 
GEORGIANA ADELINA, conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.198/03.04.2013. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor 

tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE PARCAJ STRADA ROZELOR, ÎN SPATELE BLOCULUI 
R6” Municipiul Mangalia. 

Domnul Tănase sesizează faptul că este alocată o sumă de 318.069,69 lei cu T.V.A., pentru amenajare a 
19 locuri de parcare. Acesta întreabă dacă nu este o sumă cam mare, aproape 4000 euro pentru amenajarea 
unui loc de parcare.  

Domnul Președinte face precizarea că, așa cum s-a mai discutat la fiecare proiect de investiții, sumele 
diferă de la locații la locații, în funcție și de stratul de fundare a drumului. 

Domnul Tănase menționează că atât costă și o clădire la roșu sau un apartament.  
Domnul Președinte precizează că se discută de locurile de parcare care se vor amenaja pe fostele locuri 

de garaje, care au fost demolate și au rămas buncăre dedesubt. Volumul de muncă este uriaș.  
Domnul Tănase precizează faptul că suma de 4000 euro pentru amenajarea unui loc de parcare este o 

sumă enormă. Acesta oferă un exemplu, în comuna Prundu Bârgăului, Bistrița-Năsăud, cu 2 milioane de lei au 
făcut 250 de locuri de parcare supraetajate cu spații de depozitare și cu prize de curent.  

Domnul Președinte menționează faptul că se discută despre amplasamente diferite și condiții diferite de 
construcții.  

Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea cu privire la prețul stabilit și îl întreabă pe domnul Președinte 
dacă nu i se pare și dumnealui suma foarte mare pentru un loc de parcare, iar domnul Președinte precizează 
că acesta nu este inginer constructor ca să își dea cu părerea.  

Domnul Ciuraru intervine cu precizarea că suprafața parcajului va fi de aproximativ 430mp. Nu se 
rezumă doar la locul de parcare în sine.  

Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea cu privire la proiectele anterioare. 
 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica, domnul Toma Dorelrius) și 5 voturi 
”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul,  domnul Moroianu Nicolae, doamna Silistră Elena, 
domnul Tănase Leonard). 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferente proiectului: ”AMENAJARE PARCAJ STRADA OITUZ, NR.69A (fost CT nr.11)” 
Municipiul Mangalia. 

Domnul Tănase precizează faptul că prețul la proiect este aproape de jumătate față de cel anterior, unde 
implică și demolarea centralei, iar domnul Președinte intervine cu mențiunea că centrala a fost demolată, 
aceasta a fost scoasă cu totul, a avut niște fundații independente care au fost scoase la momentul demolării și a 
rămas pământ curat.  

Domnul Tănase precizează că prețul este sub 10.000 lei pentru locul de parcare, iar din punctul de 
vedere al dânsului, prețul este mare. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferente proiectului: ”EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADAL – MANGALIA, STR. 
OITUZ – (DJ391)”. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din 
imobilul – teren situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.3 Mangalia, Str. Albatros, nr.10, Jud. Constanța. 
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Domnul Președinte precizează faptul că este vorba despre familia vecină cu Școala nr.3, care a cedat din 
terenul proprietate privată pentru construirea trotuarului ce face accesul elevilor la școală și pentru care s-a 
obținut avizul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și al școlii pentru schimbul de 12 mp. 

Domnul Moroianu specifică faptul că întâi trebuia obținut acordul Ministerului Educației Naționale 
pentru schimb, iar domnul Președinte intervine cu precizarea că întâi se obține acordul de la Consiliul de 
Administrație al unității de învățământ, apoi acordul Inspectoratului Județean Constanța, acordul de principiu 
din partea Ministerului Educației Naționale. 

Doamna secretar general face precizarea că în urma aprobării proiectului de hotărâre se transmite către 
Ministerul Educației Naționale în vederea emiterii acordului, la acest moment fiind supusă dezbaterii doar 
propunerea de schimbare a destinației. 

Domnul Președinte precizează că ulterior se va intra iar în ședință de Consiliu local cu aprobarea 
schimbului definitiv. Procedura a fost începută în anul 2015, în momentul în care s-au făcut trotuarele pe 
strada Albatros.  

Domnul Bănceanu întreabă dacă se va stabili și ce anume va primi cetățeanul în cauză. 
Domnul Președinte precizează faptul că suprafața terenului pe care a cedat-o de-alungul străzii, în 

curtea școlii, 21mp. Era o casă care întrerupea trotuarul. Acea casa s-a demolat, iar când au construit casa 
nouă, s-a găsit înțelegere din partea proprietarilor să își retragă gardul la aliniament cu școala pentru a putea 
fi înființat acel trotuar. Situația a fost rezolvată la momentul respectiv, dar dânșii au rămas în minus cu 22mp. 

 
Doamna Silistră Elena părăsește lucrările ședinței – 15 prezenți. 
 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
(P.U.D.) pentru ”Construire pensiune turistică P+1E, foișoare, împrejmuire teren” – Mun. Mangalia, 
Stațiunea Neptun, Str.Plopilor, nr.26A, Lot 2, jud. Constanța, beneficiari Bunea Valentin Gabriel și Bunea 
Elena. 

Domnul Tănase face precizarea că a atras atenția și în Comisia de Urbanism Amenajarea Teritoriului și 
Juridică faptul că sunt trei P.U.D.-uri pe ordinea de zi, însă pentru toate 3 se discută despre un P.U.G. aprobat și 
votat de către toți membrii Consiliului Local, care prevăd pe zonele respective, zonă protejată P.O.T. 0, C.U.T. 0, 
regim de înălțime 0. Reglementările P.U.G.-ului nu se pot modifica prin P.U.D., ci prin P.U.Z. Varianta corectă 
este să se propună un P.U.Z. dacă se dorește modificarea reglementărilor P.U.G.-ului din zonele respective. 

Domnul Președinte menționează faptul că la proiectul cu nr.19 există reglementări, iar P.U.D.-ul s-a 
solicitat strict pentru a se stabili aleile de acces ca și la celelalte două, căi de acces, parcaje și amenajarea 
spațiilor verzi, adică detalii urbanistice. Acesta propune să se ajungă pe rând la fiecare proiect și să se discute 
atunci.  

Domnul Tănase precizează că este în temă cu privire la parcul cu dinozauri, iar acolo P.U.G.-ul prevede 
zonă fără nicio reglementare, s-au și tăiat copacii acolo, s-au demarat și lucrările în zonă. 

Domnul Moroianu îl roagă pe domnul Sorin Andrei să aducă lămuriri. 
Domnul Tănase intervine cu precizarea că la punctul nr.19 de pe ordinea de zi, zona este protejată, 

regim de înălțime 0, P.O.T. 0, C.U.T. 0. Aceasta este prevederea actuală pe P.U.G., a existat un P.U.Z. anterior, iar 
proiectul trebuia prins pe P.U.G. Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului nu a prins P.U.Z.-ul respectiv în 
P.U.G.  

Domnul Andrei este parțial de acord cu ceea ce a afirmat domnul Tănase Leonard, discuțiile au fost 
purtate în Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică unde a participat un reprezentant din 
partea executivului, respectiv de la Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului. Toată documentația a fost 
depusă înainte de aprobarea P.U.G.-ului actual, inclusiv Certificatul de Urbanism a fost eliberat înainte de 
demararea procedurilor a noului P.U.G., concluziile au fost ca proiectul poate fi aprobat. 

Domnul Tănase precizează faptul că s-a pus problema ”s-ar putea”, nu o certitudine. Arhitectul șef și-a 
asumat eroarea și a spus că ar fi trebuit să fie prinsă pe P.U.Z. Modificarea nu a fost prinsă pe P.U.G. Acesta 
menționează că P.U.G.-ul nu se modifică prin P.U.D. 

Domnul Andrei precizează faptul că în condițiile în care Certificatul de Urbanism a fost emis anterior 
aprobării noului P.U.G., votul membrilor din Consiliu Local se poate duce la îndeplinire. 

Domnul Tănase este de părere că este ilegal să se modifice P.U.G.-ul prin P.U.D., deoarece este zonă 
protejată.  

Domnul Președinte menționează faptul că există și avize de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 
de la toate instituțiile și direcțiile de specialitate. 

Domnul Tănase apreciază că au fost și alte proiecte de hotărâre cu toate avizele, iar ulterior au fost 
constatate ilegale. Acesta nu este împotriva investițiilor, își dorește să se facă totul legal. 
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Domnul Ciuraru o roagă pe doamna secretar general să intervină cu precizări la efectele unui act 
administrativ. 

Doamna secretar general precizează faptul că la punctul nr.13 este vorba despre modalitatea de ocupare 
a terenului, a resurselor și în niciun caz de modificări ale reglementărilor urbanistice, nu se modifică P.O.T., 
C.U.T., regim de înălțime, ci se reglementează doar detalii urbanistice. 

Domnul Tănase întreabă care sunt reglementările pe zona respectivă pe P.U.G. 
Doamna secretar general precizează că acum se aprobă un P.U.D. pentru un certificat de urbanism emis 

anterior aprobării noului P.U.G. 
Domnul Președinte menționează faptul că dacă vor fi situații deosebite, I.S.C.-ul care se ocupă de această 

sferă a aplicabilității planurilor urbanistice va atrage atenția. În urma discuțiilor cu Agenția pentru Protecția 
Mediului și cu I.S.C.-ul, nu s-au semnalat probleme atât timp cât documentația a fost depusă înaintea aprobării 
P.U.G.-ului., pe reglementările existente la momentul emiterii actului. 

Domnul Tănase precizează că I.S.C.-ul verifică dacă s-a respectat Autorizația de construire. Este ilegal să 
se emită Autorizație de construire pe o zonă cu C.U.T. 0, P.O.T. 0 și regim de înălțime 0. 

Domnul Președinte menționează că P.U.G.-ul este și la I.S.C. și la Agenția pentru Protecția Mediului, este 
în toate instituțiile care l-au avizat.  

Domnul Tănase este de părere că executivul încurcă planurile investitorilor. Hotărârea este ilegală și va 
fi atacată. Toate hotărârile atacate au avut câștig de cauză aproape de fiecare dată. S-a anulat în instanță 
inclusiv taxa de promovare și taxa de autorizație de funcționare.  

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

de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica, domnul Toma Dorel) și 4 voturi ”abținere” 
(domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul,  domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) pentru ”Construire casă de vacanță P+1E, garaj și împrejmuire teren” – Mun. Mangalia, 
Stațiunea Neptun, Str.Plopilor, nr.26A, jud. Constanța, beneficiari Bunea Valentin Gabriel și Bunea Elena. 

Domnul Foleanu întreabă care sunt reglementările urbanistice pe zona respectivă, pentru a ști dacă se 
modifică sau nu prin P.U.D. 

Doamna secretar general precizează faptul că prin P.U.D. nu se modifică reglementări urbanistice, ci 
doar se stabilesc detalii de urbanism. 

Domnul Președinte menționează că avizul arhitectului șef există la toate proiectele, sunt verificate 
reglementările urbanistice și au fost înaintate proiectele către Consiliul Local. 

Domnul Foleanu revine cu întrebarea dacă în P.U.G. este reglementare urbanistică, cât este C.U.T. și 
P.O.T., iar domnul Tănase intervine și precizează că toate sunt 0. 

Domnul Președinte precizează că acesta s-a uitat doar pe harta, nu și pe U.T.R.-ul respectiv, dar acesta 
menționează că s-a uitat. 

Domnul Tănase precizează că Certificatul de urbanism este anterior P.U.G.-ului. 
Doamna secretar general precizează faptul că nu este corect ca după emiterea P.U.G.-ului, toate 

certificatele emise anterior acestuia să se refacă, fiind vorba de principiul aplicabilității legii în timp. 
Domnul Tănase precizează că cineva de la Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului și-a asumat 

greșeala. 
Doamna secretar general menționează că certificatul de urbanism pentru emiterea Autorizației de 

construire nu s-a emis în baza unui P.U.Z., iar domnul Tănase intervine cu contrariul celor spuse de către 
doamna secretar general. 

Domnul Moroianu nu înțelege de ce este atât de greu de înțeles că P.U.Z.-ul trebuia prins în P.U.G. 
Domnul Tănase precizează că documentația trebuia făcută pentru P.U.Z. nu pentru P.U.D. 
Domnul Președinte menționează că va lua în calcul cele spuse de domnul Tănase. Dacă este o eroare 

materială în P.U.G. se va interveni și se va modifica, dar domnul Tănase consideră că nu este o eroare 
materială și nu se poate modifica. 

Domnul Foleanu precizează că dacă se poate modifica eroarea materială este perfect și nu mai trebuie 
aprobat iar un P.U.Z., dar trebuie făcută modificarea rectificării.  

Domnul Președinte menționează faptul că acesta ține cont de avizul arhitectului șef care prezintă o serie 
de reglementări urbanistice pe loturile respective, și se vor face verificări și în P.U.G. pentru situația dată 
pentru a vedea dacă sunt neconcordanțe. 

Domnul Foleanu precizează că dacă nu s-a ținut cont de P.U.Z. ar trebui să se facă o rectificare în 
următoarea ședință. 
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Domnul Președinte menționează că dacă arhitectul șef în certificatul de urbanism nu cerea P.U.D.-ul se 
mergea pe reglementările din certificatul de urbanism inițial și nu mai era niciun fel de problemă. Arhitectul 
șef a luat toate documentațiile de la A la Z și le-a verificat. 

Domnul Tănase precizează faptul că domnul arhitect șef nu are cunoștință în domeniu. 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica, domnul Toma Dorel) și 4 voturi ”abținere” 
(domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul,  domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 

(P.U.D.) pentru ”Amenajare parc distracții și dotări aferente, conform reglementărilor P.U.Z.” – Mun. 
Mangalia, Stațiunea Neptun, zona stadion, parcela PD308/7, lot 1, jud. Constanța, beneficiari S.C. TIGER 
INVESTMENT S.R.L. 

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

de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica, domnul Toma Dorel) și 4 voturi ”abținere” 
(domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul,  domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării art.4 din Contractul de vânzare-cumpărare 
nr.5/25.03.1997 încheiat cu Nica Ștefan și Nica Dobrița. 
 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Stan Linica, domnul Ciobănel Marius, domnul Bănceanu 
Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Tănase Leonard) și un 1 vot ”abținere” (domnul Moroianu Nicolae) - (*a 
se vedea rectificarea ulterioară). 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1052mp, 

situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, Str. Gala Galaction, nr.5, jud. Constanța. 
 
Domnul consilier local Toma Dorel Vasile nu participă la dezbatere și la vot, având interes 

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

de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” (domnul consilier local Toma Dorel Vasile nu participă la 
dezbatere și la vot, având interes patrimonial). 

 
Domnul Moroianu intervine cu precizarea că la punctul nr.20 dorește să își exprime votul 

”PENTRU”, întrucât din eroare a crezut că s-a supus la vot punctul anterior. Astfel, pentru proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării art.4 din Contractul de vânzare-cumpărare nr.5/25.03.1997 
încheiat cu Nica Ștefan și Nica Dobrița înscris la punctul nr.20, votul exprimat este de 15 voturi ”pentru”. 

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

de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 
 

22. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr.147/14.02.2019 
pronunțată de Judecătoria Mangalia în dosarul civil nr.877/254/2018 rămasă definitivă prin Decizia 
Civilă nr.1901/06.11.2019 a Tribunalului Constanța. 

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

de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în 

Municipiul Mangalia, str.Ernest Juvara, nr.30, jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de garajele supraetajate. 
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Domnul Ciobănel Marius revine la lucrările ședinței – 16 prezeți.  
 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
Domnul Moroianu întreabă cum a votat acesta la punctul nr.19, deoarece este derutat din cauza 

conexiunii la internet, iar doamna secretar general afirmă că s-a abținut la acel punct. 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în 
Municipiul Mangalia, Str.Ernest Juvara, nr.86, jud. Constanța. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 577mp situat în 
Municipiul Mangalia, str. George Călinescu, nr.2+4+6, Lot 1, jud. Constanța. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru. 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 689mp situat în 
Municipiul Mangalia, str. George Topârceanu, nr.3, jud. Constanța. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Mangalia și S.C. 
Jupiter S.A. 

Proiectul de hotărâre a fost RETRAS de către inițiator. 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.87 din data de 
04.04.2016 privind aprobarea unui schimb de terenuri, beneficiar domnul Pamboucoglou Cristian 
Gheorghe 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

29. Proiect de hotărâre privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la 
vânzarea imobilului teren situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Saturn, zona Complex Saturn 
Cofetărie, Județul Constanța, aflat în proprietatea domnului Borbel Daniel. 
 Domnul Președinte precizează faptul că se propune neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire 
la vânzarea imobilului teren,  

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre cu propunerea de neexercitare a dreptului de preempțiune și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
 ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 
1s. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri de la plata accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc. aferente 
contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local de către persoanele fizice și 
juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte face precizarea că așa cum s-a discutat la începutul situației de urgență, aceasta ar fi 
una dintre măsurile de relaxare, prin care până la sfârșitul anului, toți cetățenii, persoane fizice sau juridice 
pot achita debitele principale fără accesorii. Termenul pentru toată lumea este de cel mai târziu 15.12.2020. 

Domnul Bănceanu intervine cu precizarea că a primit materialele în cursul zilei de azi, fapt pentru care 
nu a reușit să parcurgă materialele, însă doamna secretar general intervine și specifică că materialele au fost 
trimise cu o zi în urmă.   

Domnul Bănceanu întreabă dacă un agent economic care are restanțe de întârziere la plata datoriilor 
către bugetul local de 5-7 ani, prin măsura respectivă, acesta va beneficia de anularea accesoriilor, dacă achită 
debitul principal până la 15 decembrie 2020. Măsura este luată pentru a ajuta efectele COVID-19. Acesta 
întreabă cu ce este afectat de criza COVID-19 un agent economic care are întârzieri la plata bugetului local, are 
accesorii de acum 10 ani. Domnul Bănceanu specifică faptul că iar nu este prezent un reprezentant din Direcția 
Economică pentru a aduce lămuriri. La art.5 – Condiții de acordare, la punctul nr.2 ”pot beneficia de scutirile 
prevăzute toți cei care vor achita datoria principală” până la termenul stabilit 15.12.2020. La punctul b), ca și 
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condiție de acordare, ”sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de articolul 22, toate obligațiile bugetare 
principale și accesorii administrate de organul fiscal local”.  Acesta înțelege că, condiția respectivă se referă și 
la accesorii și întreabă dacă partea cu ”și la accesorii” este pusă din greșeală. 

Doamna secretar general precizează faptul că partea respectivă este conform prevederilor din art.9 
Ordonanța Guvernului nr.69/2020. 

Domnul Bănceanu specifică că este condiție de anulare accesorii plata datoriei, însă în partea precizată 
se impune și plata accesoriilor.  

Doamna secretar general face precizarea că articolul nr.2 din Proiectul de hotărâre este preluat din art.9 
Ordonanța Guvernului nr.69/2020.  

Domnul Bănceanu întreabă dacă un agent economic cu datorii și cu accesorii este condiționat să 
plătească accesoriile. 

Doamna secretar general precizează că sunt accesorii administrate de organul fiscal central, iar domnul 
Bănceanu intervine și menționează că sunt administrate de organul fiscal local.  

Domnul Președinte menționează că va chema un reprezentant din cadrul Direcției Management Fiscal și 
Control Venituri și se va reveni asupra lui la vot pentru a trece mai departe. 

Domnul Tănase dorește să se depună o cerere temeinic justificate.  
Domnul Foleanu întreabă dacă agentul economic sau persoana fizică face o simplă cerere, ulterior 

plătind baza este scutit de accesorii sau trebuie să facă un întreg dosar care să fie aprobat de un reprezentant 
din primărie. 

Domnul Președinte precizează faptul că, împreună cu Hotărârea de Consiliu Local, cererea și plata se vor 
stinge accesoriile, iar doamna secretar general intervine și precizează că doar după emiterea deciziei de 
aprobare. La modalitatea de implementare a procedurii se depune documentația, iar în termen de 3 zile se 
emite decizia dacă se aprobă sau nu, dacă se îndeplinesc toate condițiile. 

Domnul Foleanu întreabă dacă în spatele cererii mai trebuie depus ceva, iar doamna secretar general 
menționează că este specificat la art.6 din procedură. 

Domnul Bănceanu consideră că ar fi o problemă operațională, toate datoriile se sting într-o anumită 
ordine, prima dată accesoriile și pe urmă principalul. Atunci când agenții economici plătesc și au datorii, prima 
data se recuperează dobânzile penalizatoare, accesorii. 

Domnul Foleanu intervine cu precizarea că dacă are decizie de plată doar principalul, nu se mai pune 
problema de accesorii. 

Domnul Filip propune să se facă o cerere și în 3 zile se aprobă.  
Domnul Foleanu nu vede o problemă în a modifica partea cu accesoriile de care a vorbit domnul 

Bănceanu.  
Domnul Președinte îl roagă pe domnul Bănceanu să revină cu întrebarea privind art.2 lit.b) pentru ca 

doamna Niculae Florina, Șef Serviciu Persoane Juridice în cadrul Direcției Management Fiscal și Control 
Venituri, să poată formula un răspuns concret. 

Domnul Bănceanu menționează că este vorba de condițiile care trebuie îndeplinite pentru a se beneficia 
de această scutire pentru accesorii, și anume de a achita debitul principal, adică de a achita datoria. În 
regulament este prevăzut ca și condiție - ”sunt stinse, prin orice modalitate de plată, toate obligațiile bugetare 
principale și accesorii.” 

Doamna Niculae precizează faptul că este vorba de accesoriile aferente pentru acest an, deoarece se 
scutesc accesoriile la rămășiță.  

Domnul Bănceanu dorește să știe dacă, cei care doresc să beneficieze de această facilitate, totuși, trebuie 
să plătească accesoriile cumulate pentru anul 2020. 

Doamna Niculae precizează că se va scuti ceea ce era restant la 31.04, cum este prevăzut în ordonanță, și 
nu este scutit pentru primul semestru. Adică, dacă plata se face în luna august, nu este scutit de accesoriile din 
primul semestru. 

Domnul Filip intervine cu precizarea că întrebarea viza dacă datoriile sunt de 10 ani, se aplică scutirea. 
Doamna Niculae precizează că în acest fapt constă scutirea, și nu accesoriile pentru datoriilor din anul 

curent. 
Domnul Președinte intervine cu precizarea că acest an, termenul este de 30 iunie, pentru că a fost 

prorogat. Astfel, dacă există accesorii mai vechi de 2019, acestea vor fi scutite. 
Domnul Tănase dorește să știe dacă s-au aplicat accesorii în acest an, deoarece termenul este până la 30 

iunie. 
Doamna Niculae precizează că proiectul de hotărâre vizează datoriile până la 15.12.2019. Dacă anul 

acesta se plătește pentru primul semestrul în luna august, se vor aplica accesorii de la 1.07 până la data plății, 
accesorii care nu sunt scutite. 

Domnul Bănceanu dorește să știe dacă accesoriile se referă la anul 2020. 
Doamna Niculae răspunde afirmativ. 
Domnul Președinte dorește să știe dacă mai sunt alte întrebări. 
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Domnul Bănceanu menționează că prima sa întrebare viza datoriile din urmă cu 10 ani. 
Domnul Foleanu intervine cu mențiunea că este normal să fie scutite, deoarece reprezintă o facilitate. 
Domnul Filip precizează că este scutit de toate accesoriile. 
Domnul Bănceanu menționează că a înțeles faptul că se vor scuti toate accesoriile, mai puțin cele din 

anul 2020. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea formulării din cerere temeinic 

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

de hotărâre împreună cu rectificarea și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
2s. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață 

de 568mp din acte (571mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str.Mihail Sadoveanu, nr.1, 
jud. Constanța, beneficiar fiind Crețu George. 

Domnul Andrei precizează faptul că, în cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, s-a 
propus ca de fiecare dată, perioada de 10 ani. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre cu propunerea domnului Andrei și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
3s. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 80mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Mihai Viteazu, nr.53B, jud. Constanța, către S.C. 
OCTAVIANUS MDG S.R.L. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
4s. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 1163mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, Str. Trandafirilor-extindere, jud. 
Constanța, către S.C. GILI S.R.L. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
5s. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 300mp situat în 

Municipiul Mangalia, Zona Limitrofă Balta Blebea, jud. Constanța. 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
6s. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 

43.812mp situat în municipiul Mangalia, jud. Constanța, zona limitrofă plajei dintre Saturn și Venus. 
Domnul Foleanu menționează faptul că sunt mai multe cereri de dezmembrare pentru a acea zonă 

limitrofă. Dorește să știe de ce nu au fost inițiate proiecte de hotărâre pentru toate cererile, ci doar pentru 
unele. 

Domnul Moroianu intervine cu mențiunea că aceeași întrebare o are și dânsul, mai ales că există și 
litigii și au fost angajați avocați pentru această problemă. Totodată, întreabă dacă pentru acest teren care se 
dezmembrează a fost litigiu, sau este pur și simplu o aprobare de dezmembrare, și de ce în cazul celorlalți 
trebuie să existe litigiu. 

Domnul Foleanu menționează faptul că este vorba de o dezmembrare pe cordonul Saturn Venus. Din 
suprafața totală de 43.812mp se dezmembrează terenul de aproximativ 3.000mp. 

Domnul Președinte precizează că pentru această zonă, se are în discuție, inclusiv, reamenajarea falezei 
dintre stațiunile Saturn și Venus, pentru care există un proiect. La acest moment se așteaptă să se finalizeze 
măsurătorile cadastrale pentru a se putea delimita acele loturi. Obiectul acestui proiect de hotărâre, fiind 
amplasat la intrare în stațiunea Saturn, nu afectează proiectul falezei, în schimb celelalte loturi ar putea afecta 
acest proiect. După finalizarea măsurătorilor topografice și a celor cadastrale pentru faleză, se va ști, exact, 
limita dintre zona limitrofă, faleza pietonală și aceste loturi care ar putea fi dezmembrate. 

Domnul Foleanu amintește faptul că, în urmă cu aproximativ 4 – 5 ani, s-a purtat o discuție cu toți 
titularii de contracte din această zonă, în vederea realizării unei retrageri cu 2 – 3 m din contractele existente, 
tocmai pentru acest proiect cu faleza. Acea retragere, acel act adițional la contract, nici până la acest moment, 
nu a fost finalizată. Beneficiari contractelor și-au exprimat acordul. 

Domnul Președinte îi dă dreptate domnului Foleanu și precizează că la acest moment se realizează 
măsurătorile cadastrale pentru înființarea falezei, care nu va avea 2m, ci aproximativ 4 – 4,5 m pentru a se 
obține o faleză pietonală generoasă. 
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Domnul Foleanu menționează că la momentul respectiv, s-a pus problema de o retragere de 2 – 3 m din 
suprafețele de teren aflate sub contracte, deoarece mai există și domeniul public. 

Domnul Președinte precizează că nu mai există domeniul public între zona limitrofă și cadastrele 
plajelor. Din această cauză s-a ajuns în această situație, deoarece nu se știe, cu certitudine, cât va rămâne 
pentru zona limitrofă. 

Domnul Foleanu menționează că nu afectează cu nimic, retragerea ulterioară, cu dezmembrările, 
deoarece pentru situațiile de care are cunoștință, există măsurătorile cadastrale depuse, pentru identificarea a 
celor două loturi, și, totuși, nu se finalizează această situație. 

Domnul Președinte precizează că, retragerile ar influența toate procedurile, deoarece acest lucru ar 
însemna reluarea dezmembrărilor, ulterioare, dacă nu este suficient spațiu. În perioada următoare, se va 
depune toată lucrarea cadastrală, după care se va ști exact limita între domeniul public și amenajarea falezei, 
când se va putea veni cu dezmembrările exacte pentru fiecare lot în parte. 

Domnul Foleanu concluzionează cele spuse de domnul președinte, în sensul ca va mai dura o lună și se 
va soluționa toată această situație. 

Domnul Președinte precizează că în termen de aproximativ 2 – 3 săptămâni ar trebui să fie finalizată 
lucrarea cadastrală. 

Domnul Foleanu este de acord cu cele susținute de domnul președinte. 
 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
 
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 25.06.2020. 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PREȘEDINTE DRAGOȘ 
 

 
 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 


