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PROCES-VERBAL 

 
Încheiat, astăzi, 18.02.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară, a membrilor Consiliului Local 

Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului Municipiului Mangalia nr.379 din data de 11.02.2020. 

La ședință, din numărul total de 19 consilieri în funcție sunt prezenți la începutul ședinței 18 consilieri 

locali, astfel: 

1. Ali Leila      – absent; 
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 18 consilieri 

locali. 
La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – secretar general municipiu, domnul Nichita 

Lucian – director Direcția Cultură și Sport Mangalia, domnul Georgescu Dan– Administrator Municipiu. 
Înainte de a începe ședința, doamna Didina Durlea, cetățean al municipiului Mangalia dorește să intervină 

pentru a-și expune punctul de vedere. Aceasta precizează faptul că are 78 de ani și de 40 de ani locuiește în 
Stațiunea Neptun, iar situația din teren arată deplorabil și dorește să se ia măsuri în municipiul Mangalia. Aceasta 
precizează că nu se văd investiții, deși banii sunt luați. Domnul Angelescu intervine cu precizarea că municipiul 
Mangalia și stațiunile aferente se află în plin șantier de lucru. Doamna Durlea dorește să se reabiliteze Grădina de 
Vară din Stațiunea Neptun până la data de 1 iunie, altfel aceasta îl va forța pe domnul Nichita Lucian, director în 
cadrul Direcției de Cultură și Sport Mangalia să își dea demisia.  

Domnul Angelescu precizează faptul că, Grădina de Vară din Stațiunea Neptun este în proces de 
reabilitare, iar cu siguranță în vară se vor ține spectacole.  

Doamna Durliu își expune nemulțumirea cu privire la faptul că a zugrăvit din bani proprii scara blocului.  
Domnul Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi și al ordinii de zi suplimentare. 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul ordinii de zi al ordinii de zi suplimentare, și se aprobă cu 18 

voturi ”pentru”. 

 
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2019 și al ședinței ordinare din 

data de 29.01.2020; 
 Domnul Președinte supune la vot procesele verbale și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia 
pentru anul 2020;  

Domnul Moroianu dorește să participe și doamna director economic la ședință, deoarece domnul 
președinte nu este nici inițiator de proiect, nici director economic și nu înțelege de ce de fiecare dată, acesta 
trebuie să răspundă la întrebările legate de buget.  

Domnul Președinte precizează că proiectul a fost dezbătut în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie, iar domnul Moroianu intervine cu precizarea că a cerut în comisie să fie prezentă 
doamna director economic. Domnul Președinte menționează că a fost și dezbatere publică, ședință la care 
domnul Moroianu nu a participat.  

Domnul Moroianu precizează faptul că s-a primit la sediul primăriei o adresă cu privire la o sentință 
definitivă în legătură cu un cetățean, director adjunct la Poliția Locală supusă atenției Consiliului Local, iar acesta 
este nemulțumit de faptul că nu a intrat în posesia ei.  

Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea cu privire la situația dată și nu înțelege de ce nu s-a comunicat 
membrilor Consiliului Local adresa respectivă și o întreabă pe doamna Secretar General dacă era obligația 
executivului sa aducă la cunoștință adresa respectivă membrilor din Consiliu Local. 

Doamna Secretar General menționează că nu cunoaște dacă a primit acea adresă, dar va verifica ulterior 
dacă i se dau mai multe detalii.  

Domnul Președinte îl întreabă pe domnul Moroianu la ce dată s-a primit adresa respectivă, iar domnul 
Moroianu precizează că s-a primit la data de 29.01.2020. Domnul Președinte menționează că adresa întâi va trece 
pe la toate compartimentele de specialitate abilitate.  

Domnul Moroianu precizează că în sentința definitivă se precizează faptul că directorul adjunct a obținut 
drepturile salariale anterioare, iar doamna Secretar General specifică că drepturile salariale s-au achitat. Domnul 
Moroianu întreabă din banii cui s-au achitat. 

Domnul Președinte precizează faptul că, conform legii drepturile salariale ale domnului director adjunct 
au fost achitate. 

Domnul Moroianu specifică faptul că în adresă se precizează că pârâtul se obligă la despăgubirea 
obligațiilor legale, iar în cazul de față pârâtul este primarul municipiului Mangalia, iar doamna Secretar General 
intervine cu precizarea că pârâtul este emitentul actului.  

Domnul Moroianu precizează că s-a pierdut o sumă foarte mare din bugetul local. Primarul a emis o 
dispoziție abuzivă și ilegală. 

Doamna Secretar General precizează că actul administrativ a fost emis în baza organigramei aprobate de 
Consiliul Local, iar domnul Tănase intervine cu mențiunea că ar trebui să plătească Consiliul Local despăgubirea, 
deoarece aceștia au votat.  

Doamna Secretar General face mențiunea că bugetul este al unității administrativ teritoriale.  
Doamna Griguța precizează că banii respectivi sunt salariile domnului director adjunct.  
Domnul Președinte propune să clarifice situația chiar domnul Foleanu, avocatul domnului Vucea, director 

adjunct al Poliției Locale. 
Domnul Foleanu menționează că s-a abținut din a face comentarii pe tema respectivă, deoarece este 

avocatul domnului director adjunct. S-a dovedit a fi nelegală Dispoziția emisă de primarul municipiului și 
obligarea primarului la plata salariilor cuvenite. Sumele de bani datorate domnului director adjunct vor fi plătite 
din bugetul local. Au fost discuții pe tema respectivă cu privire la desființarea postului ca fiind nelegală și s-a 
dovedit în instanță că dispoziția dată de primarul municipiului Mangalia a fost nelegală.  

Domnul Moroianu întreabă ce sume s-au prins în buget pe linia de executări silite, iar domnul Președinte 
precizează că nu s-au prins bani pe linia de executări silite. Domnul Moroianu își exprimă nemulțumirea cu 
privire la răspunsul dat de domnul Angelescu, deoarece acesta nu este director economic pentru a explica în 
detaliu cele solicitate. Domnul Angelescu face precizarea că s-a explicat în cadrul Comisiei Economice Fonduri 
Structurale Europene Turism și Industrie tot ce a fost legat de bugetul local, iar domnul Moroianu subliniază 
faptul că acesta a insistat să fie prezentă în cadrul ședinței comisiei și doamna director economic.  
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Domnul Tănase înțelege că se cere votarea proiectului în necunoștință de cauză.  
Domnul Angelescu precizează că are un amendament de făcut: Având în vedere că au fost alocați 

2.426.679 lei pentru cheltuieli materiale la Cap. Învățământ de la bugetul de stat, se suplimentează la Cap. 
11.02.02 cote defalcate din T.V.A. pe venituri, suma va fi alocată pentru cheltuieli din învățământ. 

Domnul Tănase precizează că nu a regăsit în bugetul local sume alocate pentru cultură, pentru sprijinirea 
culturii în orașul Mangalia. Acesta întreabă dacă sunt bani alocați pentru sprijinirea culturii conform prevederilor 
Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, pentru sprijinirea culturii și sportului în municipiul Mangalia.  

Domnul Angelescu precizează faptul că, având în vedere că nu este o procedură de lucru a Legii 

nr.350/2005, iar domnul Tănase intervine și menționează că există un regulament întocmit chiar de dânsul și 

aprobat în Consiliu Local. Acesta nu înțelege de ce domnul primar nu are un interes pentru cultură.  

Domnul Moroianu întreabă care a fost gradul de colectare, iar domnul Angelescu precizează faptul că, 

conform adresei Trezoreriei Constanța gradul de colectare a fost de 41,2%. 98% au fost veniturile proprii, asa 

cum s-a specificat și în comisia Economică, Fonduri Structurale Europene Turism și Industrie.  

Domnul Angelescu face precizarea că în ședință nu se face dezbatere publică, persoanele nelămurite ar fi 

trebuit să vină la dezbaterea publică susținută anterior ședinței de Consiliu, unde a participat și directorul 

economic. 

Doamna Stan face apel la colegii săi pentru a găsi soluții împreună și a vota conștiincios proiectul.  

Domnul Angelescu precizează că dezbaterea publică a fost conform legii. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul formulat și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul 

Filip Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, domnul Ioniță Dragoș, 

domnul Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul 

Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu 

Mihail, domnul Bociog Dragoș, domnul Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, domnul Moroianu Nicolae, 

domnul Tănase Leonard). 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul aprobat și se aprobă 

cu 10 voturi ”pentru” (domnul Filip Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru 

Valentin, domnul Ioniță Dragoș, domnul Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, 

domnul Dop Oprea, domnul Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă 

Neculai, domnul Bănceanu Mihail, domnul Bociog Dragoș, domnul Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, 

domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

 
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mangalia pentru trimestrul 4 - 2019;  
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul Filip 

Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, domnul Ioniță Dragoș, domnul 

Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Moldoveanu 

Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, domnul 

Bociog Dragoș, domnul Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase 

Leonard). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrarea 
Parcului Industrial Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2020;  

Domnul Președinte supune la vot proiectul și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul Filip Dumitru, 

doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, domnul Ioniță Dragoș, domnul Toma 

Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, domnul Moldoveanu Adrian) și 

8 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, domnul Bociog 

Dragoș, domnul Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de ”Cetățean de 
onoare” al Municipiului Mangalia;  
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Domnul Tănase precizează faptul că a depus 4 proiecte de hotărâre de peste 2 luni, iar domnul Angelescu 
face mențiunea că pentru a veni în sprijinul proiectelor depuse de către domnul Tănase s-a întocmit 

Regulamentul actualizat la condițiile economico-sociale și legale în vigoare, regulamentul existent datând din 

anul 2001.  

Domnul Tănase întreabă ce modificări au fost aduse față de anul trecut. 

Domnul Ciuraru precizează că s-au făcut modificări și cu privire la scutirea taxelor. 

 Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea cu privire la cele 4 proiecte depuse de peste 2 luni.  

 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă ”Grădina Culturală 

Callatis” (Cod unic proiect CALL02-115), Promotor proiect Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul 
norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO – CULTURA, apelul Consolidarea antreprenoriatului 
cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE) 2014-2021; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

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

economici aferente proiectului: ”Amenajare parcaj strada Pictor Tonitza, la est de blocul F3” Municipiul 
Mangalia; 
 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 

8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal 
Mangalia; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali 

desfășurată în semestrul II anul 2019; 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru” 

 

10. Proiect de hotărâre privind încetarea prevederilor alin.(2) ale art.3 din H.C.L. nr.308/18.12.2019 
privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în municipiul 
Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului ”Respect”; 

Domnul Moroianu precizează că nu este vorba despre voucere de vacanță.  

Domnul Președinte precizează că în cadrul programului ”RESPECT”, nu este vorba despre ajutoare 
sociale. Este vorba de un program în semn de respect pentru cetățenii municipiului Mangalia care ajung la vârsta 

de pensionare. Banii se acordă prin solicitare. 

Domnul Foleanu întreabă dacă există o vârstă minimă a persoanelor care ies la pensie.  

Domnul Angelescu precizează că acei cetățeni care ies la pensie în luna pensionării și din momentul în 

care se primește decizia de pensionare, poate face solicitare pentru a intra în programul ”RESPECT”. 

Domnul Foleanu întreabă dacă beneficiază de programul respectiv și un magistrat care are o pensie de 

200.000 lei, iar domnul Angelescu face precizarea că beneficiază orice cetățean care încheie ciclul de activitate în 

municipiul Mangalia.  

Domnul Moroianu face un amendament cu privire la proiect: Având în vedere că proiectul este dezbătut 

în Consiliul local, la înmânarea sumelor să fie prezenți câte un membru din fiecare partid local.  

Domnul Angelescu precizează că, având în vedere modalitatea de acordare a tuturor tipurilor de ajutoare 

acordate de către primărie prin Consilliul local și primar, la înmânarea diplomelor care se oferă cetățenilor se 

specifică faptul că se acordă din partea primăriei, primarului și Consiliului Local. Oricine dorește să ia parte la 

ceremoniile de înmânare a diferitelor tipuri de ajutoare acordate cetățenilor este binevenit.  

Domnul Moroianu face un amendament: Ajutoarele respective să se înmâneze la sfârșitul ședințelor.  

Domnul Foleanu face un amendament: Menținerea plafonului de 1.500 lei la pensii. Acestuia i se pare 

anormal ca un cetățean cu o pensie de 7000 – 8000 de lei să mai primească un ajutor în valoare de 500 de lei.  

Doamna Stan îl întreabă pe domnul Foleanu dacă persoana în cauză nu merită același respect.  
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Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Moroianu și se respinge cu 8 voturi ”pentru” 
(domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, domnul Bociog Dragoș, domnul 

Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard) și 10 voturi 

”abținere” (domnul Filip Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, 

domnul Ioniță Dragoș, domnul Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop 

Oprea, domnul Moldoveanu Adrian). 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Foleanu Paul și se respinge cu 8 voturi 

”pentru” (domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, domnul Bociog Dragoș, 

domnul Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard) și 10 voturi 

”abținere” (domnul Filip Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, 

domnul Ioniță Dragoș, domnul Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop 

Oprea, domnul Moldoveanu Adrian). 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă inițial și se aprobă cu 10 voturi 

”pentru” (domnul Filip Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, domnul 

Ioniță Dragoș, domnul Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu Dragoș, domnul Dop Oprea, 

domnul Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tanasă Neculai, domnul 

Bănceanu Mihail, domnul Bociog Dragoș, domnul Ciobănel Marius, doamna Silistră Elena, domnul Moroianu 

Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

 

11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de 
ajutor de minimis pentru acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri 
persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii 
dezvoltării economice durabile în Municipiul Mangalia; 

Domnul Președinte precizează că proiectul s-a discutat în Comisia Economică Fonduri Structurale 

Europene Turism și Industrie. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

Domnul Bociog întreabă dacă există C.U.I.-cod unic de identificare alocat pentru punctul de lucru din 

Mangalia și înregistrat în Mangalia, taxele și cotele defalcate din T.V.A. și impozit se încasează la bugetul local al 

municipiului. Dacă inițial s-a precizat că se poate acorda doar societăților cu sediul sau filiale în Mangalia, se 

revine cu această completare cu privire la punctul de lucru înregistrat în Mangalia. 

 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din 
Municipiul Mangalia; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

Domnul Bociog pune în discuție problema domnului cu cei 5 copii care a fost evacuat din locuință în mod 

eronat, s-a dispus relocarea lui în aceeași clădire urmând a i se face contractul.  

Domnul Angelescu face precizarea că are cunoștință de cele spuse de domnul Bociog și încearcă șă își 

amintească numele cetățeanului în cauză. 
Domnul Bociog menționează faptul că s-a întâlnit în urmă cu câteva luni cu domnul respectiv și nu 

înțelege de ce nu s-a încheiat până acum contractul, iar dommul Angelescu precizează că acel domn locuiește în 

casă, dar nu are momentan contract, dar se va finaliza procedura în cel mai scurt timp posibil. 

 

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de 
închiriere din Municipiul Mangalia; 

Domnul Tănase întreabă despre ce locuințe este vorba, iar domnul Angelescu face precizarea că este 

vorba despre locuințele de închiriere CP9, CP10, CP5 și GOLD. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

 

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

44mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, Nr.61, Bl. O10, Sc.A, Ap.1-extindere, jud. Constanța 

beneficiar S.C. Antonina S.R.L. 



6 
 

Domnul Sorin Andrei precizează că perioada contractului este de 10 ani, iar domnul Angelescu 
menționează că prețul este de 113euro/an fără T.V.A.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre pentru parioada de 10 ani și se aprobă cu 18 

voturi ”pentru”. 

 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.4 din 
12.01.1998, beneficiari Croitoru Carmen Mihaela și Croitoru Dorin-Tudorel; 

Domnul Președinte precizează că este vorba de un cuantum de 50 de euro/an fără T.V.A. pentru suprafața 

de 14mp.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

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

19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernesc Juvara, Nr.46, Jud. Constanța, beneficiar S.C. Private 
Administration S.R.L. 

Domnul Sorin Andrei face aceeași propunere, durata contractului va fi de 10 ani, iar domnul Angelescu 

face precizarea că este vorba despre garajele de pe strada Ernest Juvara.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre pentru parioada de 10 ani și se aprobă cu 18 

voturi ”pentru”. 

 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ: 

 

1s. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM 
MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2020; 

Domnul Președinte precizează că bugetul este întocmit conform avizului Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru” (domnul Filip 

Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, domnul Ioniță Dragoș, domnul 

Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu, domnul Dop Oprea, domnul Moldoveanu Adrian, 

domnul Ciobănel Marius, Domnul Bănceanu Mihail, domnul Tanasă Neculai) și 5 voturi ”abținere” (domnul 

Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul, domnul Bociog Dragoș). 

 

2s. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. GOLDTERM 
MANGALIA S.A. pentru anul 2020; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru” (domnul Filip 

Dumitru, doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ciuraru Valentin, domnul Ioniță Dragoș, domnul 

Toma Vasile Dorel, domnul Sorin Andrei, domnul Angelescu, domnul Dop Oprea, domnul Moldoveanu Adrian, 
domnul Ciobănel Marius, Domnul Bănceanu Mihail, domnul Tanasă Neculai, domnul Moroianu Nicolae, domnul 

Tănase Leonard, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul) și un vot”abținere” (domnul Bociog Dragoș). 

 

3s. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de concesiune 
nr.6112/28.03.2000 ca urmare a radierii S.C. BISS S.R.L. din Registrul Comerțului conform Încheierii 
nr.149/29.01.2013 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.13826/118/2012, rămasă definitivă; 

Domnul Tănase întreabă dacă Încheierea este din ianuarie 2013, ce s-a întâmplat timp de 7 ani.  

Doamna Secretar General precizează faptul că ultimul dosar aflat pe rolul instanței s-a finalizat în data de 

27.01.2020, decizia fiind comunicată recent. În Încheiere se specifică faptul că a fost radiată firma, dar între timp 

a mai fost un dosar pe rol.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

 

4s. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru ”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – Mun. 
Mangalia, Str. Oituz, Nr.15, Jud. Constanța, beneficiar – S.C. DIA LITORAL S.R.L.; 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 

5s. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru ”CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚIU COMERCIAL ȘI CAMERE PENTRU CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” 
– Mun. Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Nicolae Iorga, Nr.8B, Jud. Constanța, beneficiari: Drumcea Gabriel și 
Drumcea Lori; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 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 18.02.2020. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


