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PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat, astăzi, 24.07.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 
membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului Municipiului Mangalia  nr.1023 
din data de 23.07.2020. 

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform 
recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației și potrivit prevederilor H.C.L. nr.52 din 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 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   – absent; 
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 Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi: 
 

ORDINE DE ZI: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI REABILITARE 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ” și a surselor de finanțare;  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” și a surselor de finanțare;  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la ”Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” cu proiectul  
''REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC ÎN MUNICIPIUL  MANGALIA'';  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru 
„LOTIZARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, PE 
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DURATA REALIZĂRII INVESTIȚIEI – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL SITUAT ÎN 
MUNICIPIUL MANGALIA, STAȚIUNEA JUPITER ” - Mun. Mangalia, stațiunea Jupiter – Cap Aurora , str. Gala 
Galaction, nr. 1A, Jud. Constanța, BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia, 

6. Proiect de hotărâre aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2620mp situat în 
municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.27B, jud. Constanța. 

 
Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 18 voturi 

”pentru”. 
 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2020; 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘI 
REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ” și a surselor de finanțare;  

Domnul Președinte precizează faptul că așa cum s-a discutat în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie este vorba de reabilitarea bazei sportive ”Pescăruș” din municipiul Mangalia și 
cu o componentă de reabilitare căi de acces. Valoarea proiectului este în cuantum de 14.016.575,35 lei 
(inclusiv T.V.A.), contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 277.876,66 lei (inclusiv 
T.V.A.) reprezentând cofinanțarea proiectului, iar cheltuielile neeligibile în cuantum de 122.742,34 lei 
(inclusiv T.V.A.). 

Domnul Moroianu îl întreabă pe domnul Președinte când se vor plăti bursele elevilor, deoarece s-a 
împlinit un an de zile, iar copii au plecat la licee în diferite orașe. 

Domnul Președinte face precizarea că este programată plata burselor. Din punct de vedere tehnic din 
partea unităților de învățământ mai trebuie primite anumite documente. În momentul în care toate 
documentele vor fi depuse în cadrul departamentului financiar al primăriei se va achita și cuantumul burselor. 

În continuare domnul Moroianu își exprimă nemulțumirea cu privire la plata burselor. Este întrebat de 
către părinții copiilor deja plecați în diferite orașe.  

Domnul Angelescu menționează faptul că atunci când vor fi depuse toate documentele de către unitățile 
de învățământ se vor efectua plățile. Resursele bugetare sunt disponibile.  

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”PLANIFICARE STRATEGICA ȘI SIMPLIFICARE 
PROCEDURI ADMINISTRATIVE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” și a surselor de finanțare;  

Domnul Președinte precizează faptul că așa cum s-a discutat și în Comisia Economică Fonduri 
Structurale Europene Turism și Industrie este vorba despre un proiect finanțat pe P.O.C.A. (Programul 
Operațional Capacitate Administrativă). Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 3.301.070,74 lei 
(inclusiv T.V.A.), prin care se asigură sistemele de gestiune a informațiilor și administrarea documentelor, 
atât la Primăria municipiului Mangalia, cât și la sediile pe care le administrează. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la ”Programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” cu proiectul  
''REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ PRIN EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC ÎN MUNICIPIUL  MANGALIA'';  

Domnul Președinte precizează faptul că așa cum a explicat și în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie este vorba de un program al Ministerului Fondurilor Europene ce prevede o 
alocare de 1 milion de lei pentru fiecare U.A.T. care accesează în vederea achiziționării și montării de corpuri 
de iluminat eficiente. Se continuă cu programul acțiunea de înlocuire a corpurilor de iluminat, ce au fost 
preluate de la S.C. ENEL ENERGIE S.A., pentru a reduce costurile cu consumul energiei electrice și pentru a 
sprijini programul de eficientizare energetică și reducerea emisiilor de gaz. 

Domnul Moroianu îl întreabă pe domnul Angelescu cum este posibil ca iluminatul public să nu 
funcționeze pe bucăți foarte mari în stațiunea Olimp, iar turiștii în anul 2020 să meargă cu lanterna de la 
telefon. 



 3 

Domnul Angelescu precizează faptul că din evaluarea din teren, cea mai mare problemă este în stațiunea 
Neptun, acolo unde se braconează piscicol lacurile, iar cei care au acest comportament și cei care fac aceste 
lucruri sabotează în mod intenționat iluminatul. Probleme majore mai sunt și în stațiunea Saturn, acolo unde 
începând de azi, se începe înlocuirea stâlpilor și montarea stâlpilor noi pe proiectul pe fonduri europene.  

Domnul Moroianu îl invită pe domnul Angelescu să facă o plimbare prin stațiunea Olimp, singur, 
noaptea. 

Domnul Angelescu face precizarea că evaluările din teren sunt făcute personal, în limita timpului 
permis.  Se va interveni acolo unde sunt probleme majore, cu compania Consiliului local.  

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

pentru „LOTIZARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU 
LOCUINȚE, PE DURATA REALIZĂRII INVESTIȚIEI – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL 
SITUAT ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, STAȚIUNEA JUPITER ” - Mun. Mangalia, stațiunea Jupiter – Cap 
Aurora , str. Gala Galaction, nr. 1A, Jud. Constanța, BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia. 

 
Doamna secretar general menționează faptul că doamna consilier Silistră Elena a sunat și a precizat că 

nu va reuși să participe la ședință. 
Domnul Angelescu precizează faptul că discuțiile pe proiect au fost purtate în Comisia de Urbanism 

Amenajarea Teritoriului și Juridică, unde s-a emis și avizul favorabil. Este vorba de terenul care va fi pus la 
dispoziție Agenției Naționale pentru Locuințe în vederea construirii unui cartier pentru locuințe prin credit 
ipotecar. 

Domnul Tănase înțelege că Agenția Națională pentru Locuințe are același rol pe care l-ar avea orice 
societatea comercială, unde primăria pune la dispoziție terenul gratuit, face infrastructură, utilități, iar ei vor 
construi niște locuințe de vacanță în stațiunea Cap Aurora, pe care le vor cumpăra niște cetățeni din alte orașe. 
Acesta întreabă de ce primăria nu a scos terenul respectiv la licitație, de ce nu a fost dat unor societăți din 
Mangalia, sau de ce nu s-a vândut terenul unei societăți care să facă același proiect, același tip de locuințe. În 
Mangalia există cartiere care încă nu au utilități și străzi făcute. Acesta întreabă de ce se cheltuie banii pentru 
niște locuințe de vacanță în stațiunea Cap Aurora în loc să se rezolve problemele cetățenilor din Mangalia. 

Domnul Angelescu precizează faptul că Agenția Națională pentru Locuințe este o agenție de stat. Se 
discută despre sistemul centralizat al statului care face investiții de genul și nu face afaceri. Unitățile locative 
vor fi vândute la prețuri cât se poate de rezonabile, prioritar sunt cei care vor afla primii, adică cetățenii 
municipiului Mangalia, ce vor putea beneficia de investițiile respective la prețuri rezonabile și nu prețuri de 
societate comercială care vrea să scoată doar profit.  

Domnul Tănase nu crede că cetățenii orașului Mangalia au nevoie de locuințe de vacanță în Cap Aurora.  
Acesta întreabă de ce se prioritizează banii cetățenilor Mangaliei pentru a crea infrastructură și utilități pentru 
niște locuințe de vacanță în stațiunea Cap Aurora. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, conform P.U.Z.-ului sunt unități locative, nu case de vacanță, și 
se fac împreună cu Agenția Națională pentru Locuințe la prețuri corecte. 

Domnul Tănase îl întreabă pe domnul Angelescu dacă acesta este de părere că oamenii din Mangalia nu 
plătesc taxe și nu înțelege de ce nu se rezolvă întâi problemele din Cartierul Dobrogea 1. 

Domnul Angelescu face precizarea că blocul de locuințe pentru medici a fost finalizat și va fi dat în 
folosință, așa cum în cartierul A.N.L. prin credit ipotecar de pe strada Oituz au început deja lucrările, unde se 
discută despre case și un bloc. 

Domnul Tănase este de părere că în stațiunea Cap Aurora se discută despre case de vacanță, iar ce s-a 
construit în Mangalia este cu totul altceva.  

Domnul Angelescu îi reamintește domnului Tănase cum acesta dorea ca în locul parcului Evergreen să 
se construiască blocuri, iar în ședință de consiliu acesta nu a votat proiectul cu înființarea parcului. 

Domnul Tănase precizează faptul că acesta nu a votat proiectul cu împrumutul.  
Domnul Angelescu face mențiunea că domnul Tănase nu a mai ajuns la ședințele consiliului local pentru 

a vota proiectul cu prelungirea contractului de finanțare. 
Domnul Filip face precizarea că s-a găsit cea mai eficientă soluție de dezvoltare a orașului împreună cu 

instituțiile statului. Soluția este legală, inteligentă pe surse atrase, dezvoltă orașul și îl pune în valoare. Acesta 
propune să i se atribuie o soluție cartierului Dobrogea I. Singura soluție ca municipiul Mangalia să se dezvolte 
este pe resurse atrase. Municipiul se poate dezvolta frumos, pe cartiere și pe zone rezidențiale.  
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Domnul Tănase menționează că de 8 ani există două cartiere în Mangalia, un cartier care nu are iluminat 
public și infrastructură, iar banii cetățenilor se duc în locuințele de vacanță din Cap Aurora. Normal ar fi să se 
rezolve problemele din oraș și după să se construiască case de vacanțe în stațiuni.  

Domnul Ciuraru îl întreabă pe domnul Tănase dacă a citit proiectul de hotărâre, să vadă ce înseamnă 
finanțarea din partea primăriei, iar domnul Tănase face precizarea că înseamnă infrastructură, utilități și 
teren pus la dispoziție.  

Domnul Angelescu face precizarea că se lucrează la infrastructură, la iluminat peste tot în oraș, iar 
domnul Tănase intervine cu mențiunea că nu s-a finalizat nimic momentan.  

Domnul Ciuraru menționează că există contracte, iar muncitorii nu sunt ai primăriei.  
Domnul Tănase face o remarcă cu privire la bursele elevilor. Acestea nu s-au plătit pe semestrul I, anul 

2019 și nu este ok să se dea vina pe instituțiile de învățământ, deoarece acestea au predat situațiile.  Acesta 
menționează că este în cunoștință de cauză, deoarece are doi copii cu media generală 10 și nu au primit încă 
bursele. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Bociog Dragoș, domnul Ciobănel Marius, domnul Ciuraru Valentin, domnul Dop Oprea, 
domnul Filip Dumitru, domnul Ioniță Dragoș, domnul Moldoveanu Adrian, doamna Griguța Nicoleta, 
doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile) și 5 voturi ”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tănase 
Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tanasă Neculai). 

 
6. Proiect de hotărâre aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2620mp situat în 

municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.27B, jud. Constanța. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de o bucată din terenul vecin cu supermarketul LIDL, de la 

intrare în oraș unde s-a ajuns la concluzia că va fi cel mai bun amplasament pentru construirea creșei în 
Colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii din motivul că Ministerul Educației Naționale aprecizat 
faptul că dacă se va realiza investiția în vecinătatea Grădiniței nr.1 și a Liceului Teoretic Callatis, nu se mai 
asigura suprafața pentru fiecare copil care este înregistrată la acele unități de învățământ, fapt pentru care s-a 
identificat zona respectivă, unde va rămâne și o parcare generoasă, dar și creșa pentru copii.  

Domnul Tănase menționează că din documentație nu reiese faptul că terenul dezmembrat va fi alocat 
construirii unei creșe și ar dori să se specifice acest lucru în proiectul de hotărâre.  

Doamna Secretar General precizează faptul că în referatul de specialitate al Direcției Urbanism și 
Amenajare a Teritoriului ce face parte din documentația ce a stat la dispoziția inițierii proiectului de hotărâre, 
este specificat faptul că se va construi o unitate de învățământ de tip creșă, iar domnul Tănase dorește să se 
menționeze în proiectul de hotărâre aspectul respectiv sub forma unui amendament.  

Doamna Secretar General precizează faptul că acum se face doar actul administrativ necesar la notariat 
și la O.C.P.I., nu se trece destinația în actul administrativ. Actele care stau la baza emiterii hotărârii precizează 
faptul că se va construi o creșă în locul respectiv.   

Domnul Moroianu o întreabă pe doamna Secretar General ce are de pierdut dacă se va specifica faptul că 
acolo se va construi o creșă.  

Domnul Tănase face precizarea că au fost o mulțime de proiecte de hotărâre prin care se propunea 
dezmembrarea pentru un anumit scop, iar doamna Secretar General nu cunoaște cele relatate.  

Domnul Tănase face următorul amendament: să se precizeze în cuprinsul proiectului de hotărâre că ”se 
dezmembrează terenul în vederea construirii unei creșe”. 

Domnul Moroianu nu înțelege de ce ședințele nu se țin într-un spațiu deschis. 
Domnul Angelescu precizează faptul că în momentul actual procedura este de dezmembrare. Stabilirea 

destinației terenului în momentul în care se vor încheia toate demersurile la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară se vor stabili tot prin Consiliu Local, printr-o ședință ulterioară. Așa cum reiese și din referatele de 
specialitate din spatele proiectului de hotărâre, ulterior se va intra în ședință pentru aprobarea construirii 
creșei în colaborare cu Ambasada S.U.A. 

Domnul Moroianu întreabă dacă Ambasada Statelor Unite ale Americii nu va avea mai multă încredere 
dacă se va menționa destinația terenului în hotărârea de consiliu local. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la 
amendamentul formulat de către domnul Tănase Leonard și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (doamna Ali 
Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bănceanu Mihail, domnul Ciobănel 
Marius, domnul Foleanu Paul, domnul Moldoveanu Adrian, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tanasă 
Neculai, domnul Tănase Leonard) și 8 voturi ”abținere” (domnul Bociog Dragoș, domnul Filip Dumitru, 
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doamna Stan Linica, doamna Griguța Nicoleta, domnul Toma Dorel, domnul Ciuraru Valentin, domnul 
Dop Oprea, domnul Ioniță Dragoș). 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire proiectul de 
hotărâre împreună cu amendamentul adoptat 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 extraordinare, convocată de îndată, din data de 24.07.2020. 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PREȘEDINTE DRAGOȘ 
 

 
 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 

 


