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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat, astăzi, 26.02.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 
membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului municipiului Mangalia nr.427 
din data de 25.02.2020. 
 

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     – absent; 
15. Silistră Elena – Alexandra   – absent; 
16. Stan Linica      – prezent; 
17. Tanasă Neculai     – prezent; 
18. Tănase Leonard    – absent; 
19. Toma Vasile-Dorel     – prezent. 
 
Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 16 consili-

eri locali. 
La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – secretar general municipiu. 
Domnul Președinte precizează faptul că pe proiectul ordinii de zi sunt înscrise două proiecte pentru 

care s-a depășit faza de evaluare tehnico-financiară realizată de către organismele Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației, fapt pentru care s-a intrat în faza de precontractare, și s-a solicitat, în 
regim de urgență, aprobarea proiectelor și a surselor de finanțare. Este vorba de proiecte cu finanțarea de 
la fondurile europene în procent de 98%, cu o contribuție de 2% din partea bugetului local. 

Domnul Bănceanu dorește să știe, având în vedere că este vorba de o ședință convocată de îndată, 
care este regimul de urgență. 

 Domnul Angelescu precizează că, așa cum a indicat anterior cu privire la termenul acordat, în data 
de 27.02.2020, este ultimul termen de încărcare pe platforma My SMIS al acestor hotărâri de Consiliu Local. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că solicitările de clarificări au fost primite în data de 
29.01.2020, iar de la acea dată și până în prezent a mai fost o ședință ordinară în data de 18.02.2020. 

Domnul Angelescu precizează faptul că în acea solicitare au fost incluse mai multe clarificări, care 
au avut legătură cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020. 

Domnul Bănceanu consideră că aceste proiecte trebuiau supuse aprobării din timp, și nu doar 
acum. 

 Domnul Angelescu precizează faptul că în solicitarea de clarificări din data de 29.01.2020, așa cum 
a specificat, în mod corect, domnul Bănceanu, au fost o listă de peste 20 de puncte la care a trebuit să se 
formuleze răspunsuri, care se leagă una de alta, fapt pentru care, numai la această dată s-a putut veni în 
fața Consiliului Local cu toate informațiile și cu toate materialele atașate proiectelor de hotărâre pentru a 
se putea aproba în forma finală și corectă. 

 
Domnul Președinte supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Locuințe Sociale M.I. Dobrogeanu, Mun. 

Mangalia" și a surselor de finanțare. 
 Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de un bloc de locuințe care se va realiza pe 
amplasamentul fostelor barăci, și care va avea caracter social. 
 Domnul Foleanu dorește să știe ce se întâmplă cu blocul de locuințe construit pe strada M.I. 
Dobrogeanu, care a fost construit de 8 ani și nu a fost dat în folosință. 
 Domnul Președinte precizează că este vorba și de blocul de locuințe de pe strada Costache 
Negruzzi, care au fost construite fără avizul S.C. Enel Dobrogea S.A., fără a avea un proiect de racordare la 
utilitățile publice. La momentul la care au fost descoperite aceste lacune din proiect, din autorizația de 
construire, S.C. Enel Dobrogea S.A. a solicitat dărâmarea amplasamentelor și reluarea procedurii, deoarece 
sub acel bloc trecea un cablu de medie tensiune. S-a reușit depășirea tuturor acestor probleme, iar la acest 
moment s-a ajuns la faza de racordare cu gaze naturale, celelalte utilități fiind deja racordate, și vor fi date 
în folosință în cel mai scurt timp. 
 Domnul Foleanu dorește să știe dacă vor fi date celor care au primit repartiții în anii trecuți. 
 Domnul Președinte precizează faptul că se vor verifica dosarele de atribuire, iar dacă aceștia 
îndeplinesc toate condițiile și la momentul dării în folosință, în mod sigur. 
 Domnul Foleanu menționează că s-au făcut atribuiri de două ori. 
 Domnul Președinte precizează faptul că aceste locuințe au fost atribuite o singură dată, în anul 
2013. 
 Domnul Foleanu susține faptul că au mai fost atribuite și în anul 2012. 
 Domnul Președinte precizează că poate primarul de atunci a făcut o atribuire înaintea finalizării 
construirii. Procedura din anul 2013 este verificată, la acest moment de către executiv, iar, dacă, cei care au 
aplicat mai sunt eligibili vor rămâne în locuințe, și se va relua lista de atribuire. 
 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a siste-
mului de iluminat public din Municipiul Mangalia prin extinderea și modernizarea rețelei de iluminat 
public – Proiect 2” și a surselor de finanțare. 
  Domnul Președinte precizează faptul că, în cadrul acestui proiect este vorba de modernizarea, 
efectivă, a rețelei de iluminat public care a fost preluată de la S.C. Enel Dobrogea S.A. după mai mulți ani de 
negocieri și de proceduri. În acest proiect s-a cuprins, doar, înlocuirea copurilor de iluminat și a rețelei de 
iluminat și a infrastructurii de aprindere, punctele de aprindere vor fi cu telegestiune, corpurile de iluminat 
sunt prevăzute cu LED cu o eficientă de consum ridicată. Dorește să facă o singură mențiune pentru acest 
proiect de hotărâre: în materialele transmise la momentul convocării, dintr-o eroare materială a colegilor 
de la Serviciul Management Proiecte, au fost preluate sumele din proiectul de hotărâre de la punctul nr.1, 
fapt pentru care acestea trebuie modificate. Astfel, valoarea totală a proiectului este de 4.111.327,81 lei 
(inclusiv T.V.A.), contribuția de 2% este cu o valoare de 95.433,78 lei (inclusiv T.V.A.), iar cheltuielile 
neeligibile sunt în cuantum de 4.641 lei (inclusiv T.V.A.). 
  Domnul Foleanu dorește să știe dacă este un amendament. 
  Domnul Președinte precizează că este un amendament  
  Doamna Secretar general precizează că proiectul de hotărâre a fost dezbătut în cadrul comisiilor de 
specialitate în forma corectă, dar și faptul că trebuie supus la vot amendamentul, iar apoi proiectul de 
hotărâre împreună cu amendamentul, dacă va fi aprobat. 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul în vederea îndreptării erorii materiale și se aprobă 
cu 16 voturi ”pentru”. 

 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și se aprobă 16 
voturi ”pentru”. 
  

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul 
președinte declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 26.02.2020. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 
 


