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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat, astăzi, 26.05.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 
membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului Municipiului Mangalia nr.731 
din data de 25.05.2020,  

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 ședin-
țelor 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 consili-

eri locali, astfel: 
 

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    – absent; 
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    – absent motivat; 
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 Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctului înscris pe proiectul ordinii de zi: 
 
ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ A ZONEI 
”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” și a surselor de finanțare. 
 

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

de zi și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ A ZONEI 
”GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” și a surselor de finanțare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba despre un proiect depus pe fonduri europene. 
Conform Solicitării de clarificării transmisă de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est s-a depășit 
momentul precontractării și evaluărilor inițiale, fapt pentru care este necesar aprobarea în ședință a proiec-
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tului și a surselor de finanțare. Este vorba de suma de 23.259.004,33 lei (inclusiv T.V.A.), valoarea totală a 
proiectului. Contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 464.835,00 lei (inclusiv 
T.V.A.) reprezentând cofinanțarea proiectului, iar cheltuielile neeligibile în cuantum de 17.255,00 lei (inclu-
siv T.V.A.). 

Așa cum s-a discutat și în Comisia Economică Fonduri Structurale Europene Turism și Industrie, pro-
iectul are două componente, una de reabilitare a imobilului Grădina de Vară ”Farul”, iar a doua componentă 
este de reabilitare a tramei stradale ce duce către obiectivul prezentat. Este vorba despre 5 artere principale 
din municipiul Mangalia, Strada Rozelor, Strada Ștefan cel Mare, Șoseaua Constanței (de la sensul giratoriu 
până la intersecția cu Strada Ștefan cel Mare) și Bulevardul 1 Decembrie 1918. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiec-
tul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 
Domnul Angelescu face precizarea că în scurt timp Consiliul local se va întruni în ședință ordinară ca-

re se va susține tot sub aceeași formă, online, având în vedere continuarea restricțiilor și recomandărilor de 
distanțare socială. 

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul preșe-
dinte declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 26.05.2020. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

 
Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 


