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PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat, astăzi, 05.11.2020 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 

membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1518/04.11.2020 

Se deschid lucrările ședinței Consiliului Local de către Secretarul General al  Municipiului.  

Se efectuează prezența nominală a consilierilor locali:  

 

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    - prezent; 

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 19 consilieri 

locali 

 

Doamna Secretar General precizează faptul că, potrivit prevederilor art.137 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019, ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. 

Astfel, această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un  număr de 19 consilieri 

locali.  

Se dă citire proiectului ordinii de zi:  

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului  Local al 

municipiului Mangalia din data de 01.11.2020;  

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia  pentru 

următoarele 3 luni;   

3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Municipiului 

Mangalia;   

4. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Mangalia. 

   

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.  

 

1.Aprobarea procesului – verbal al ședinței privind ceremonia de constituire a  Consiliului Local 

al municipiului Mangalia din data de 01.11.2020.  

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
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2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local  Mangalia 

pentru următoarele 3 luni.  

Doamna Secretar General precizează faptul că, potrivit prevederilor art.123 alin.(1), după  declararea 

ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 

3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile  adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă 

se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.  

Principalele atribuții ale acestuia sunt următoarele:  

a) conduce şedinţele consiliului local;  

b)supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării,  cu precizarea 

voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general în 

procesul-verbal al şedinţei;  

c)semnează procesul-verbal al şedinţei;  

d)asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare  a consiliului 

local;  

e)supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de  soluţionare a 

consiliului local;  

f)aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art.233 alin.(1) sau propune consiliului  aplicarea 

unor asemenea sancţiuni, după caz;  

g)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi  funcţionare a 

consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.  

Doamna Secretar General solicită să se facă propuneri din partea membrilor consiliului local.  De 

asemenea precizează faptul că propunerile vor fi supuse votului consiliului local în ordinea în care au fost 

formulate. În acest sens, preşedintele de şedinţă se va alege prin vot deschis cu majoritate simplă.  

 

PROPUNERI:  

- domnul Andrei îl propune pe domnul ANGELESCU DRAGOȘ  

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea formulată de domnul Andrei privind 

alegerea domnului  domnul Angelescu Dragoș în calitate de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, 

și se aprobă  cu 19  voturi ”pentru”.  

Astfel, cu un număr de 19  voturi ”pentru”, a fost adoptată Hotărârea privind alegerea președintelui 

de ședință al  Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni în persoana domnului Angelescu Dragoș.  

Doamna Secretar General îl invită pe domnul Angelescu Dragoș, ales președinte de ședință, să preia 

conducerea ședinței. 

 

2.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia;   

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General pentru a face o scurtă prezentare.  

Doamna Secretar General precizează faptul că, potrivit prevederilor art.124, după constituire,  

consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Operaţiunile 

desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se 

pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea  acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi 

modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui  grup de consilieri, precum şi componenţa nominală a acestora 

se stabilesc prin hotărâre a  consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. 

Numărul  membrilor unei comisii este întotdeauna impar. Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de 

consilieri în fiecare comisie de specialitate  se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei 

politice de la ultimele alegeri  locale. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de 

consilieri, avându se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care 

îşi  desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face  parte din cel 

puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Atribuțiile principale ale 

comisiilor de specialitate sunt cele reglementate de art.125. La  art.126 se regăsesc reglementări cu privire la 

președintele și secretarul comisiei de specialitate. Comisiile de specialitate vor funcționa potrivit prevederilor 

art.141.  

Domnul Președinte precizează faptul că, potrivit proiectului de hotărâre va trebui aprobată 

organizarea comisiilor de specialitate, la Articolul 1 stabilindu-se numărul  comisiilor și denumirea acestora. 

Iar la Articolul 2 se va stabili numărul membrilor fiecărei comisii, modul de  stabilire a locurilor ce revin 
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fiecărui grup de consilieri, precum şi componenţa nominală  a acestora. În acest sens, propune o scurtă pauză, 

timp în care liderii celor 4 grupuri politice, să vor  retrage pentru a stabili cele prezentate.  

 

PAUZĂ  

 

Se reiau lucrările ședinței consiliului local.  

 

Domnul Președinte precizează faptul că, potrivit propunerilor, se stabilesc 3 comisii de  specialitate, 

ce vor avea următoarele denumiri:   

1.COMISIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI JURIDICĂ  

2.COMISIA ECONOMICĂ, FONDURI STRUCTURALE EUROPENE,  TURISM ȘI 

INDUSTRIE  

3.COMISIA ECONOMICĂ, FONDURI STRUCTURALE EUROPENE,  TURISM ȘI 

INDUSTRIE 

 

Domnul Președinte roagă fiecare lider al grupurilor politice să prezinte componența comisiilor de 

specialitate.   

Astfel, se propune ca membrii pentru fiecare comisie de specialitate să fie următorii:  

1.COMISIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI JURIDICĂ – 5 membri  

 

PNL - ANDREI DANIEL – SORIN  

PNL - GRIGUȚA NICOLETA  

PNL - TOMA VASILE DOREL  

PSD – TANASĂ NECULAI  

PER – MENABIT OZGHIUN 

  

2.COMISIA ECONOMICĂ, FONDURI STRUCTURALE EUROPENE, TURISM ȘI  

INDUSTRIE – 7 membri  

 

PNL - ANGELESCU DRAGOȘ  

PNL - FILIP DUMITRU  

PNL - STAN LINICA  

PNL - ZBANȚ IULIAN  

PSD – BĂNCEANU MIHAIL  

PSD – DUMITRAȘCU LAURENȚIU  

PER – CANEA LARISA ELISABETA  

 

3.COMISIA SOCIALĂ, SĂNĂTATE, CULTE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT – 7 membri  

 

PNL - ALI LEILA   

PNL - IONIȚĂ DRAGOȘ – MARIAN  

PNL - LUCA LUCIAN  

PSD – IORGUȘ ZANFIR  

PSD – FOLEANU PAUL - FLORIN  

PER – MARINESCU TEODOR  

PRO – MOLDOVAN DĂNUȚ  

 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu numărul de 3 comisii de specialitate cu denumirile 

prezentate, numărul membrilor fiecărei comisii, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de 

consilieri, precum şi componența nominală a acestora, și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

3.Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Mangalia.  

Domnul Președinte dă cuvântul Secretarului General pentru a face o  scurtă prezentare.  

Doamna Secretar General precizează faptul că, potrivit prevederilor art.152, viceprimarul este  

subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care 
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exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu 

majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local. Exercitarea votului se face pe bază de buletine 

de vot. Alegerea viceprimarului se  realizează prin hotărâre a consiliului local. La deliberarea şi adoptarea 

hotărârii care privește alegerea viceprimarului participă şi  votează consilierul local care candidează la funcţia 

de viceprimar. Pe durata exercitării  mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local. Domnul 

Președinte solicită propuneri din partea grupurilor de consilieri locali sau de către oricare dintre consilierii 

locali.  

 

PROPUNERI:  

- Domnul Andrei precizează faptul că Partidul Național Liberal îl propune ca viceprimar pe 

domnul ANGELESCU DRAGOȘ  
Domnul Președinte precizează faptul că după formularea propunerilor, se ia o pauză, în timpul căreia 

se completează buletinele de vot.   

 

Pe perioada în care se completează buletinele de vot, domnul președinte prezintă procedura de vot:  

Alegerea viceprimarului se face prin vot secret. Exercitarea votului se face, după următoarea 

procedura: fiecare consilier local primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaților. Din lista candidaților, se va bifa căsuța din dreptul numelui candidatului preferat pe care 

consilierul local dorește sa îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebifat numele consilierilor locali  pe care nu 

dorește să îi aleagă votantul. Buletinul de vot completat va fi introdus de fiecare  consilier local în urma 

specială. Rezultatul votului va fi prezentat de Secretarul General al Municipiului, prin arătarea buletinelor de 

vot. Este declarat viceprimar, candidatul care a obținut votul majorității consilierilor locali  în funcție. 

(majoritate absolută).  

 

După completarea buletinelor de vot, se reiau lucrările ședinței și se procedează la exercitarea votului. 

Se prezintă rezultatul votului:  

Cu un număr de 16 voturi ”pentru” și 3  voturi ” împotrivă”, a fost adoptată Hotărârea privind 

alegerea domnului Angelescu Dragoș în funcția de Viceprimar al Municipiului Mangalia.  

 

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 05.11.2020. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 

 


