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PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat, astăzi, 11.08.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, a membrilor Consiliului 
Local Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului Municipiului Mangalia  nr.1160 din data de 07.08.2020. 

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 16 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    – absent; 
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     – absent; 
15. Silistră Elena – Alexandra   – prezent; 
16. Stan Linica     – prezent; 
17. Tanasă Neculai     – prezent; 
18. Tănase Leonard    – absent; 
19. Toma Vasile-Dorel    – prezent. 
 
Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 16 consilieri 

locali. 
La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – Secretar General Municipiu. Aceasta 

precizează faptul că durata maximă a sesiunii ședințelor pe platforma online este de 50 de minute, după care 
se va închide, iar pentru a fi reinițiată trebuie accesat încă o dată link-ul de invitație din mail-ul transmis 
pentru ședință către domnii consilieri. 

 
Se dă citire punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi: 
 
ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru următoarele 3 
luni; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr.306 din 18.12.2019 privind 
aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, 
precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. 
Mangalia; 

 



 2 

Domnul Sorin Andrei dorește să se consemneze în procesul verbal faptul că acesta nu participă la 
dezbatere și nici la vot la proiectul de hotărâre înscris la nr.3 pe ordinea de zi, deoarece are un interes 
patrimonial. Acesta propune a se defalca în două proiectul de hotărâre pentru a-și exercita și dumnealui votul.  

 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru 
următoarele 3 luni; 

Domnul Filip precizează faptul că având în vedere situația actuală cu privire la virusul COVID-19, 
propune să se păstreze componența structurii consiliului în sensul de păstrare a președintelui, Angelescu 
Dragoș pentru următoarele 3 luni, acesta aflându-se în permanență în incinta Primăriei.   

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a 
consilierilor locali cu privire proiectul de hotărâre și la propunerea formulată de domnul Filip Dumitru, și se 
aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr.306 din 18.12.2019 

privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Domnul Angelescu precizează faptul că așa cum s-a discutat în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie, este vorba de adresa Cultului Musulman, care solicită în mod expres mutarea 
evenimentului din data de 17 August de la Geamia Esmahan Sultan pe data de 27 Septembrie, celelalte detalii 
rămânând neschimbate. De asemenea, acesta dorește să facă și un amendament: În urma discuțiilor purtate 
cu Federația Română de Automobilism Sportiv, la solicitarea dânșilor, evenimentul ”Super Rally” programat 
pe data de 11-12 Septembrie 2020 să fie mutat în luna Octombrie 2020, în cazul în care condițiile 
epidemiologice vor permite desfășurarea acestui eveniment.  

Domnul Bănceanu precizează faptul că așa cum s-a discutat în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie, dacă luna Septembrie este o lună cu probleme pentru a se desfășura 
evenimente din cauza pandemiei, acesta propune ca și celelalte evenimente din luna respectivă să fie chiar 
anulate. 

Domnul Angelescu precizează faptul că având în vedere că celălalt eveniment face referire la zilele 
Mangaliei stabilite în calendar prin Hotărâre de Consiliu Local, nu s-au făcut demersuri pentru achiziția 
evenimentului, iar în cazul în care nu se schimbă nimic în următoarea săptămână nu se va începe organizarea 
evenimentului. Evenimentul va fi anulat, iar la o ulterioară rectificare de buget se vor distribui sumele. Acesta 
îl întreabă pe domnul Bănceanu dacă dorește să formuleze un amendament. 

Domnul Bănceanu înțelege cele menționate de domnul Angelescu cu privire la eveniment. 
Domnul Angelescu specifică faptul că, dacă evenimentul va trece fără a fi organizat, nu se va mai putea 

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

amendamentul formulat de domnul Angelescu Dragoș și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre împreună cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al U.A.T. Mangalia; 
 Domnul Angelescu precizează că se dorește să se supună la vot proiectul pe două părți, prima parte și 
cealaltă parte fără punctul nr.16.  

Domnul Bănceanu are o nelămurire cu privire la un email primit din partea Compartimentului Relația 
cu Consiliul Local, o corecție. 

Doamna Secretar General intervine cu precizarea că este vorba despre punctul nr.9 și punctul nr.10 
unde au fost omise în a fi eliminate imobilele din strada Peleș. În urma verificărilor, acestea fac parte din 
domeniul public al statului și sunt în administrarea Consiliului Local, drept urmare nu pot fi inventariate în 
domeniul privat al municipiului. Astfel au fost eliminate punctele nr.9 și nr.10 și și s-a procedat la 
renumerotarea celorlalte puncte.  

Doamna Secretar General precizează faptul că având în vedere solicitarea formulată pentru ultimul 
punct din anexa inventarierii domeniului privat, se pot supune la vot două proiecte de hotărâri cu acordul 
consilierilor locali. Astfel, primul proiect de hotărâre va cuprinde trecerea din domeniul public în domeniul 
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privat pentru punctul nr.1 și inventarierea în privat a celor 15 poziții, iar al doilea proiect de hotărâre doar cu 
actualizarea domeniului privat cu poziția nr.16. Face mențiunea faptului că acest lucru este posibil, motivat de 
faptul că fiecare punct înscris în anexa proiectului de hotărâre are raport de specialitate separat și au fost 
transmise în cadrul comisiilor de specialitate în mod individual, respectând-se astfel prevederile art.136 
alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 
de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și 
actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia, și se 
aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

Domnul Angelescu supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea și completarea 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia, cu poziția din anexă care va fi imobil 
teren din stațiunea Venus, str. Nicolae Iorga nr. 50E, suprafață 1000mp. 

 
Domnul consilier local, Andrei Sorin, nu participă la dezbatere și la vot, având interes 

patrimonial, fiindu-i oprit astfel microfonul. 
 
Se face apelul nominal în vederea exprimării opțiunii de vot a consilierilor locali cu privire la proiectul 

de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 
 
Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul 

președinte declară închise lucrările ședinței extraordinare, din data de 11.08.2020 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 

 
 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 

 


