
 

 

PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 11.11.2020 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 

membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1551/10.11.2020 

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform 

prevederilor H.C.L. nr.52/27.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului 

Local al Municipiului Mangalia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 

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

locali, astfel: 

1. ALI LEILA     - prezent; 

2. ANDREI DANIEL-SORIN   - prezent; 

3. ANGELESCU DRAGOȘ    - prezent; 

4. BĂNCEANU MIHAIL    - prezent; 

5. CANEA LARISA ELISABETA   - prezent; 

6. DUMITRAȘCU LAURENȚIU   - prezent; 

7. FILIP DUMITRU     - prezent; 

8. FOLEANU PAUL – FLORIN   - prezent; 

9. GRIGUȚA NICOLETA    - prezent; 

10. IONIȚĂ DRAGOȘ-MARIAN   - prezent; 

11. IORGUȘ ZANFIR    - prezent; 

12. LUCA LUCIAN     - prezent; 

13. MARINESCU TEODOR    - prezent; 

14. MENABIT OZGHIUN    - prezent; 

15. MOLDOVAN DĂNUȚ    - absent ; 

16. STAN LINICA     - prezent; 

17. TANASĂ NECULAI    - prezent; 

18. TOMA VASILE-DOREL   - prezent; 

19. ZBANȚ IULIAN DORINEL   - prezent. 

 

Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 18 consilieri 

locali. 

La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – Secretarul General al Municipiului. 

Domnul Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi:  

 

1. Proiect de hotărâre privind organizarea la nivelul Spitalului Municipal Mangalia a unei linii de gardă 

continuă în specialitatea anestezie și terapie intensivă. 

   

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  

 

1. Proiect de hotărâre privind organizarea la nivelul Spitalului Municipal Mangalia a unei linii de 

gardă continuă în specialitatea anestezie și terapie intensivă.  
Domnul Președinte precizează faptul că, la nivelul Spitalului Municipal Mangalia a fost înființată 

linia de gardă pentru specialitatea de terapie intensivă cu un număr de 5 medici, din care 2 detașați și un 

număr de 3 medici angajați permanent. Linia de gară funcționează non stop, și supraveghează pacienții aflați 



în stare critică, infectați cu COVID – 19 și celelalte manevre de terapie intensivă. La acest moment, în cadrul 

spitalului, sunt 10 paturi pentru terapie intensivă, 7 dintre acestea fiind echipate complet cu ventilatoare 

mecanice prin proiectul cu finanțare europeană, iar 3 paturi sunt echipate pentru terapie intermediară. 

Domnul Menabit menționează că a înțeles faptul că s-a suplimentat personalul cu 5 medici detașați și 

3 medici angajați. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de un număr total de 5 medici, dintre care 2 sunt detașați 

de la Spitalul Județean Constanța, iar 3 sunt angajați permanent ai Spitalului Municipal Mangalia. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă există buget pentru aceste gărzi, deoarece în preambul a observat 

faptul că vor fi plătiți din excedentul bugetar, și mai dorește să știe ce se va întâmpla din luna ianuarie 2021. 

Domnul Președinte precizează faptul că există fonduri bugetare, pentru asigurarea drepturilor salariale 

până la sfârșitul anului, fapt pentru care, de la începutul anului viitor se vor prevedea fondurile pentru acest 

personal. 

Domnul Menabit menționează că dorește ca lucrurile să nu se blocheze din această cauză. 

 

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

de hotărâre privind organizarea la nivelul Spitalului Municipal Mangalia a unei linii de gardă continuă în 

specialitatea anestezie și terapie intensivă și se aprobă cu 18 voturi ”pentru” 

 

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul președinte 

închide lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 11.11.2020. 

 

Domnul Menabit menționează faptul că dorește să facă o interpelare. Astfel, prin Hotărâre de Guvern 

s-a stabilit modelul de legitimație pentru primar, viceprimar și consilieri locali. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, proiectul de hotărâre este dat în lucru. 

Domnul Menabit menționează faptul că, aceste legitimații îi vor ajuta foarte mult în această perioadă. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, în prima ședință ordinară a Consiliului Local, în care 

se va supune dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local Mangalia, se va supune dezbaterii si proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modelului de legitimații pentru primar, viceprimar și consilierii locali. 

Domnul Menabit menționează că nu mai are alte întrebări și interpelări. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 

 


