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PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat, astăzi, 18.12.2019, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară, a membrilor Consiliului Local 
Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului Municipiului Mangalia nr.2292 din data de 12.12.2019, și 
Dispoziția primarului Municipiului Mangalia nr.2296 din data de 16.12.2019 privind îndreptarea unor erori 
materiale din cuprinsul anexei. 

 
La ședință sunt prezenți următorii consilieri locali în funcție: 

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 (de la punctul nr.3, după validare mandat); 
14. Moroianu Nicolae    – absent; 
15. Silistră Elena – Alexandra  – prezent; 
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 17 consilieri 

locali. 
 La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – secretarul general al municipiului. 

Domnul Ioniță Dragoș Marian, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței odinare. 
 
 Domnul Tănase dorește să facă o informare înainte de a începe ședința. Acesta aduce la cunoștința 
Consiliului Local faptul că, cu o seara în urmă, mașina domnului consilier Moroianu Nicolae a fost incendiată. 
Acesta crede că din cauza faptului că s-a opus unor proiecte de hotărâre ilegale care ar fi urmat să fie 
adoptate în ședința actuală, dat fiind faptul că a fost amenințat în acest sens. Domnul Moroianu l-a rugat pe 
domnul Tănase să facă public incidentul, deoarece acesta nu poate ajunge la ședință, fiind încă la Poliția 
Română împreună cu experții care se ocupă de rezolvarea cazului. Domnul Moroianu dorește să transmită un 
mesaj prin intermediul domnului Tănase și acela că dacă cineva își închipuie că astfel de metode îl vor face să 
tacă sau îl vor demoraliza, a obținut exact opusul.  
 Doamna Griguța apreciază că lucrurile sunt forțate și îi pare rău pentru cele întâmplate. 
 Domnul Angelescu cere susținerea colegilor pentru a fi alături de domnul Moroianu considerând un 
act total nepotrivit care trebuie sancționat. Autoritățile vor stabili exact dacă există un vinovat. Acesta 
consideră că nu este oportun să se speculeze din nenorocirea unui om. Acesta are rugămintea având în 
vedere că pe ordinea de zi, primele 3 puncte vizează validarea unui nou coleg în cadrul Consiliului local, dacă 
se poate, cu acordul colegilor să se înceapă cu acele proiecte de hotărâre, pentru a-i putea oferi noului coleg 
un loc în cadrul Consiliului local. Legea permite, iar mandatul domnului consilier ar trebui să înceapă la 
începutul ședinței, nu l-a sfârșit.  
 Domnul Tănase apreciază că trebuie modificată Comisia de validare, iar doamna secretar general 
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precizează că vor fi supuse dezbaterii primele 3 puncte ale ordinii suplimentare.  
 Domnul Angelescu precizează că sunt 3 puncte, primul fiind modificarea Comisiei de validare, 
Validarea mandatului și modificarea comisiei de specialitate. 
 Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi, cu retragerea punctelor nr.18 și 
nr.48 de către inițiator, împreună cu proiectului ordinii de zi suplimentare, precum și cu modificarea ordinii 
în care vor fi supuse dezbaterii și aprobării proiectele de hotărâre nr.1s, nr.2s și nr.3s care vor fi dezbătute la 
începutul ședinței, și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 Domnii consilieri nu înțeleg exact modificarea, însă domnul Angelescu aduce lămuriri. Proiectele de 
hotărâre cu privire mandatul noului consilier au fost trecute pe ordinea de zi suplimentară din cauza faptului 
că documentele au fost finalizate mai mai târziu, iar ședința deja era convocată.  
 

1s. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/23.06.2016 privind 
constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleși din cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Mangalia, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că s-a luat act de vacantarea funcției de consilier local al domnului Mihai Sorin, 
acesta îndeplinea funcția de secretar în cadrul Comisiei de validare, drept urmare va trebui numită altă 
persoană pentru a-l înlocui. În cadrul comisiei se vor stabili funcțiile aferente. Se supun la vot propunerile. 

Domnul Sorin Andrei îl propune pe domnul consilier Dop Oprea să facă parte din comisia de validare, 
iar domnul Angelescu întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.  

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Sorin Andrei și se aprobă cu 16 voturi 
”pentru”. 

Doamna secretar general precizează faptul că atunci când comisia de validare se va întruni pentru 
validarea mandatului de consilier local, atunci se va decide și cu privire la secretarul comisiei pentru a se 
evita ieșirile din sală.  

 
2s. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării mandatului de consilier local în cadrul Con-

siliului Local al Municipiului Mangalia al domnului MOLDOVEANU ADRIAN. 
Domnul Tănase întreabă dacă întâi nu trebuie obținut avizul comisiei de validare, iar apoi numirea în 

funcția de consilier local al domnului Moldoveanu Adrian.  
Doamna secretar general înmână dosarul comisiei de validare formată din domnul Andrei Sorin, 

domnul Foleanu Paul, domnul Filip Dumitru, domnul Bociog Dragoș și domnul Dop Oprea, pentru a putea 
ieși din sală și a delibera. Comisia de validare părăsește sala pentru a delibera. 
 Comisia de validare revine în sală. Domnul Andrei Sorin, în numele comisiei de validare apreciază că 
aceasta a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru a fi votat proiectul de validare a mandatului noului 
coleg în Consiliul local. Noul secretar al comisiei de validare este domnul Dop Oprea. 
 Doamna secretar general precizează că proiectul de hotărâre va fi supus la vot, ulterior se va depune 
și jurământul.  
 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 Domnul Moldoveanu Adrian depune jurământul, iar colegii îl felicită și îi urează succes în noul 
mandat. 
 Se modifică prezența în cadrul ședinlei consiliului local, cu domnul Moldoveanu Adrian, validat ca și 
consilier local, fiind astfel prezenți 18 consilieri locali dintr-un număr de 19 consilieri locali în funcție. 
 

3s. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.6 din 23.06.2016 privind constituirea Comi-
siilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu modificările și completă-
rile ulterioare. 

Doamna secretar general face precizarea că în cadrul Comisiei Sociale Culte și Învățământ se va 
înlocui domnul Mihai Sorin cu domnul Moldoveanu Adrian, căruia tocmai i-a fost validat mandatul. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
Domnul Tănase intervine cu precizarea că nu s-a votat validarea mandatului domnului consilier, iar 

doamna secretar general menționează că s-a supus la vot proiectul înainte de depunerea jurământului, 
aprobându-se cu unanimitate de voturi. 

 
 Domnul Președinte face mențiunea că două puncte de pe ordinea de zi au fost retrase de către 
inițiator, respectiv proiectele de hotărâre înscrise la punctele nr.18 și nr.48. 
 Domnul Angelescu precizează faptul că partidul A.L.D.E. a transmis o propunere, mai exact 4 proiecte 
de hotărâre, către administrația locală cu privire la acordarea unor titluri de cetățeni de onoare din 
Municipiul Mangalia. Proiectele de hotărâre nu se află pe ordinea de zi, motivat de faptul că și executivul din 
cadrul primăriei avea un proiect de hotărâre pentru care se lucrează din luna iunie 2019. Colegii de la 
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Direcția Cultură și Sport au înaintat o documentație către Consiliul local, mai apoi să se stabilească când este 
cel mai oportun moment pentru o astfel de manifestație. Pe data de 15 ianuarie este Ziua Culturii în 
România, iar până la începutul anului viitor, cu acordul colegilor consilieri, să se reunească într-o ședință de 
lucru unde se vor discuta propunerile colegilor Direcției Cultură și Sport, și ale colegilor din partidul A.L.D.E., 
poate vor mai fi și din celelalte formațiuni politice idei despre persoanele care ar merita un astfel de titlu de 
onoare. Acesta precizează că se dorește a fi o ședință care să fie promovată împreună cu colegii săi, iar 
inițiator să fie Consiliul Local al Municipiului Mangalia, pentru a nu exista speculații sau diverse discuții. 
Ședința va fi dedicată acestui proiect, oamenii trebuie să fie de cultură, lista domnului Nichita Lucian, 
manager Direcția Cultură și Sport Mangalia era compusă din 7 cetățeni, iar din partea grupului A.L.D.E. erau 
4 cetățeni, iar domnul Tănase intervine cu mențiunea că au fost 6 persoane inițial. Domnul Angelescu 
propune să se facă o comisie imediat după sărbători și să se discute proiectul de hotărâre. 
 Domnul Tănase face o remarcă cu privire la lipsa de eficiență a primăriei Mangalia și anume că 
proiectul a fost finalizat în două ore de către grupul A.L.D.E., iar primăria Mangalia încearcă să îl finalizeze 
din luna iunie. Acesta consideră că era mult mai oportun a se face ceva în prag de Crăciun pentru oamenii 
care chiar au făcut ceva pentru orașul Mangalia. 
 Domnul Angelescu precizează faptul că s-a descoperit pe lista cetățenilor de onoare a Municipiului 
Mangalia si domnul Iliescu, și primul președinte corean din șantierul D.M.H., acestuia i-ar plăcea să se ajungă 
la concluzia că oamenii din municipiul Mangalia care ridică orașul pe niște culmi culturale, sportive, etc, să 
fie declarați cetățeni de onoare. 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 
 Domnul Ciuraru dorește să facă un amendament cu privire la îndreptarea unei erori, la Cap.7 
punctul nr. 1.5.1 și 1.5.2 valoarea înscrisă în grafic este 4,35lei și 62,4 lei, aceasta nu corespunde 
realității întrucât în Hotărârea Consiliului Local nr.33/2019 cu tot cu T.V.A. suma este de 6,46lei și 
91,76 lei. 
 Domnul Bociog menționează faptul că nu înțelege ce amendament a făcut domnul Ciuraru. 
 Domnul Foleanu aduce lămuriri în sensul că se mărește tariful.   
 Domnul Angelescu precizează că în luna ianuarie a anului în curs au fost stabilite niște taxe conform 
prevederilor legale la un alt nivel. Proiectul de hotărâre a fost structurat identic cu cel al anului 2019, 
neluându-se în calcul modificarea cu privire la taxele care au venit ulterior.  Nu există modificări față de anul 
2019 pentru anul 2020, fapt pentru care, pentru aceste două linii nu a fost luată în calcul această ajustare de 
tarife. 
 Domnul Ciuraru intervine cu precizarea că peste 96% din populație plătesc suma de 6,46 lei. 
 Domnul Angelescu precizează că acesta a fost motivul pentru care a intervenit această eroare 
deoarece proiectul de hotărâre este identic cu cel propus pentru anul 2019. 
 Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului Tănase. 
 Domnul Tănase dorește să facă un amendament. Acesta susține că a mai făcut același amendament și 
în anii trecuți, în urmă cu trei ani fiind și aprobat, moment la care încasările au crescut, și propune scăderea 
impozitului pe clădire aparținând persoanelor juridice la 1%. În anul 2017 impozitul a fost de 1%, sumele 
încasate au fost aceleași, dar s-a eliberat din presiunea care apăsa pe umerii agenților economici care nu o 
duc foarte bine în Mangalia. Acesta atrage atenția conform legii, depășirea pragului maxim impus de Codul 
Fiscal se face doar cu 20%, bine fundamentat cu arătarea exactă scopului colectării acestor bani. Propune 
scăderea la 1% a impozitului pe clădiri aparținând persoanelor juridice, așa cum a fost și în anul 2017 
când încasările au fost aceleași, însă scade presiunea asupra agenților economici. 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Ciuraru. 
 Domnul Tănase menționează faptul că sunt de acord cu amendamentul domnului Ciuraru, fiind vorba 
de o îndreptare eroare materială. 
 Domnul Foleanu nu este de acord cu susținerile domnului Tănase, și menționează faptul că nu este 
vorba de o eroare materială, având în vedere faptul că s-a aprobat un tarif, iar la acest moment se aprobă 
taxele. 
 Domnul Angelescu precizează faptul că modificarea a survenit în urma modificărilor legislative de 
mediu și intră în vigoare din luna ianuarie 2019. 
 Domnul Foleanu menționează faptul că există un act adițional semnat la contractul de delegare de 
gestiune prin care s-a prelungit termenul de la un an la 17 ani, adică 18 plus primul an, în care societatea 
care face serviciul public se obligă să nu majoreze prețul și să își recupereze investițiile pentru ghenele de 
gunoi subterane din termenul contractului. Acum se dorește mărirea prețului, ceea ce nu este normal, se 
încalcă contractul și actul adițional. 
 Domnul Ciuraru precizează că este vorba despre o Hotărâre de Consiliu Local nr.33/23.01.2020. 

Domnul Foleanu intervine cu precizarea că nu a votat acea hotărâre. Din punctul său de vedere se 
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încalcă actul adițional de prelungire a contractului dacă se majorează tariful în cei 17 ani. 
 Domnul Ciuraru menționează că hotărârea respectivă a intervenit în baza unei legi prin care obliga 
colectarea selectivă a deșeurilor.  
 Domnul Tănase precizează că motivația pentru care s-a prelungit contractul cu 17 ani pentru a se 
colecta deșeurile selectiv. 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Ciuraru și se aprobă cu 11 voturi 
”pentru” (domnul Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, 
domnul Ciuraru Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, 
domnul Moldoveanu Adrian și domnul Dop Oprea) și 7 voturi ”abținere” (domnul Bociog Dragoș, domnul 
Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă 
Neculai și doamna Silistră Elena). 
 Domnul Angelescu precizează că în luna ianuarie s-a votat H.C.L. nr.33/2019 cu 19 voturi ”pentru” 
dintr-un număr de 19 consilieri locali în funcție. 
 În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Tănase și se respinge cu 7 voturi 
”pentru” (domnul Bociog Dragoș, domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, 
domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena) și 11 voturi ”abținere” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian și domnul Dop Oprea).  

Domnul Bociog precizează că acum 3 ani de zile când s-a instituit taxa majorată de la 1,3% cât este 
precizat în Codul Fiscal, la 1,5%, s-a primit o adresă de la Consiliul Concurenței în care se preciza că 
majorarea este ilegal instituită. Acesta are rugămintea de a se avea în calcul precizarea făcută.  

Domnul Angelescu intervine cu precizarea că este o confuzie, în ultimii 3 ani nu a fost contestată nici 
de Consiliul Concurenței și nici de Instituția Prefectului – Județul Constanța.  

Domnul Bociog menționează că trebuie luat în calcul că este o presiune foarte mare pe agenții 
economici, și se știe foarte bine faptul că majorarea peste 1,3% a impozitului se face doar cu un studiu cu 
privire la toate aspectele socio-economice din municipiul Mangalia. Acest studiu nu este făcut, iar majorarea 
se face doar prin puterea votului. Domnul Ciuraru spunea, în urmă cu doi ani, că instanța trebuie să decidă 
dacă este legal sau ilegal, iar instanța a decis la acel moment că dânsul a avut dreptate. Dacă, în continuare, 
dânșii consideră că instituirea unor taxe se face doar prin puterea votului, fără a se ține cont, măcar, de 
argumente legale, pot să instituie orice fel de taxe doresc colegii săi. 

În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Ciuraru și se 

aprobă cu 11 voturi ”pentru” (domnul Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, 
domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, 
domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu Adrian și domnul Dop Oprea) și 7 voturi ”abținere” (domnul 
Bociog Dragoș, domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel 
Marius, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena). 

  
2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului 

în municipiul Mangalia, pentru anul 2020. 
Domnul Angelescu precizează faptul că acest proiect este în limitele proiectului de hotărâre de anul 

trecut, care nu a fost contestat. 
Domnul Bociog își cere scuze, însă menționează că trebuie să se retragă, dar și faptul că va încerca să 

revină. 
 
Domnul Bociog părăsește sala – 17 prezenți. 
 
Domnul Angelescu revine cu precizarea că la întocmirea documentației s-a ținut cont de punctul de 

vedere al Instituției Prefectului – Județul Constanța și al instanței de judecată. 
Domnul Tănase menționează faptul că această hotărâre a fost atacă în instanța, cea din 2018 a fost 

anulată. 
Doamna Secretar precizează că hotărâre pentru anul 2019 nu a fost atacată și nici contestată. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (domnul 

Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian și domnul Dop Oprea) și 6 voturi ”abținere” (domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena). 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019. 
Domnul Bănceanu dorește să știe despre ce e vorba în cazul acestui proiect de hotărâre. 
Domnul Angelescu precizează că, așa cum s-a discutat în cadrul ședinței Comisiei Economice, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie, este vorba de o diminuare a bugetului cu 800.000 lei din cauza 
consumului redus de energie termică din luna noiembrie, având în vedere temperatului mari, și echilibrarea 
între liniile bugetare. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru” 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea 
serviciului public de distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistemul Centralizat 
în Municipiul Mangalia pentru anul 2018. 

Domnul Tănase dorește să știe de ce există aceste pierderi, iar dacă aceste pierde există, dorește să 
știe de ce directorul de la S.C. Goldterm Mangalia S.R.L. și-a cumpărat mașină nouă. Totodată, este de părere 
că este injust ca toată populația Mangaliei, din care doar o treime beneficiază de subvențiile la căldură, să 
plătească pierderile unei societăți comerciale. 

Domnul Ciuraru precizează faptul că este vorba de societatea Consiliului Local Mangalia, nu a unei 
terțe persoane. 

Doamna Griguța nu este de acord cu susținerile domnului Tănase cu privire la subvenție. 
Domnul Tănase consideră că și această soluție este una inechitabilă. 
Domnul Filip îl întreabă pe domnul Tănase dacă, în opinia sa, ar fi bine să nu se mai furnizeze căldura 

cetățenilor, așa cum s-a mai întâmplat în Mangalia, când nu s-a furnizat căldură pentru a se echilibra 
pierderile. 

Domnul Tănase menționează faptul că, în urmă cu două luni de zile s-a împrumutat 7 milioane de lei 
pentru a se plăti căldura, iar acum se vor mai plăti 870.000 lei pierderi pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

Domnul Angelescu îl roagă pe domnul Tănase să reformuleze întrebarea în așa fel încât domnul 
Georgescu, administratorul public, să poată da răspunsuri. 

Domnul Foleanu dorește să știe de unde vin aceste pierderi. 
Domnul Tănase îl întreabă pe domnul Georgescu de unde vin aceste pierderi. 
Domnul Georgescu, administratorul public al municipiului, precizează faptul că, tariful de producție 

al agentului termic este aprobat de către A.N.R.S.C. Conform normelor, aceștia aprobă doar pierderile 
tehnologice, ceea ce înseamnă randamentul cazanelor, arderii, a arzătorului. Conform legii, diferența, 
pierderile care se realizează pe rețea, și trebuie să se țină cont de faptul că în Mangalia există o singură 
societate care face producție, transport și distribuție de energie termică, iar pe acest ciclu de transport și 
distribuție există pierderi, care pot fi acoperite de către acționari, în speță de către Consiliul Local. A.N.R.S.C. 
a aprobat doar pierderile tehnologice, cele care sunt date de specificația cazanului, iar pierderile de pe rețea 
nu le aprobă, lăsându-le la latitudinea acționarului. Anul trecut a fost înaintat un astfel de proiect, însă nu a 
putut fi introdus pe ordinea de zi pentru că nu exista un bilanț termoenergetic, bilanț care înseamnă bani și 
care nu a fost, la momentul respectiv, în posibilitățile societății. Dacă și anul aceste nu se va aproba această 
pierdere reală din sistem, și societatea va merge pe pierdere, există posibilitatea și riscul ca societatea să 
rămână fără licență de furnizare a agentului termic. 

Domnul Tănase dorește să știe dacă capitalul social de 4 milioane de lei al societății, care a venit de la 
bugetul local, mai există. 

Domnul Georgescu precizează că, capitalul social există și este constituit în garanții. 
Domnul Tănase menționează că au fost virate 4 milioane de lei, de la Consiliul Local către S.C. 

Goldterm Mangalia S.A. 
Domnul Georgescu precizează că, din informațiile sale, această sumă a fost depusă ca și garanții 

pentru furnizorul agentului termic. 
Domnul Tănase menționează faptul că, cu titlu de garanții au fost depuse bilete la ordin, care au fost 

aprobate în Consiliu Local avalizarea biletului la ordin. 
Domnul Georgescu precizează că garanțiile constau în bilete la ordin și bani numerar. 
Domnul Tănase dorește să știe dacă li se poate transmite o situație clară cu extrasele de cont, pentru 

a se vedea cât din cei 4 milioane de lei, capital social, virați din bugetul local. 
Domnul Georgescu precizează că este posibil. 
Domnul Foleanu menționează că, în urmă cu 2 ani societatea a avut profit. 
Domnul Georgescu precizează că a fost producția mai mare de agent termic la acel moment. Se face 

un preț de producție, se aprobă de către A.N.R.S.C., pentru o producție estimată. Dacă producția reală este 
mai mare decât cea estimată, atunci se obține profit, însă dacă producția reală este mai mică decât cea 
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estimată, atunci se înregistrează pierderi. 
Domnul Foleanu menționează că a adresat această întrebare, deoarece știe că S.C. Goldterm Mangalia 

S.A., are ca obiect de activitate, nu numai furnizarea, transportul și producția agentului termic, mai are și alte 
activități, și este posibil ca această pierdere să vină din alte activități și nu neapărat din această zonă. 

Domnul Angelescu precizează că bugetele se fac separat. 
Domnul Georgescu precizează faptul că societatea mai are două activități complementare pe care le 

prestează și anume întreținerea domeniul public, pentru care nu s-au mai primit comenzi, și care se 
realizează de către primărie, și montarea, pentru persoane fizice și juridice, a instalațiilor de încălzire în 
blocuri. Reamintește faptul că a fost aprobat în Consiliul Local, ca, coloanele de pe casa blocurilor, acolo unde 
sunt rebranșări, parte din manoperă să fie susținută de către Consiliul Local, ceea ce înseamnă că salariile 
angajaților au crescut, având mai mult de muncă, însă nu încasează de la asociațiile de proprietari, se 
încasează doar materialele. 

Domnul Foleanu este de acord cu domnul Georgescu, însă este de părere că se poate încasa de la 
Consiliul Local pentru manoperă, pentru ca lucrările să fie gratuite pentru cetățeni. 

Domnul Georgescu precizează că nu s-a facturat, având în vedere că există o hotărâre a Consiliului 
Local. 

Domnu Foleanu consideră că ar trebui să se încaseze niște bani din bugetul local pentru ca societatea 
să realizeze aceste lucrări, deoarece este vorba de manoperă, materiale din care rezultă o pierdere. 

Domnul Georgescu precizează că se încasează doar pentru materialele consumabile. 
Domnul Foleanu menționează faptul că o societatea nu poate funcționa cu mai mult de 3 ani în 

pierderi, și este de acord să se acopere parte din pierdere pentru o perioadă de 1 – 2 ani, însă nu se poate 
susține o societate care are pierderi mai mult de 3 ani. 

Domnul Tănase îl întreabă pe domnul Georgescu dacă au fost înregistrare pierderi în perioada când a 
fost dânsul directorul societății. 

Domnul Georgescu precizează că au fost înregistrate atât pierderi, cât și profit. 
Domnul Tănase consideră că vina este a managerului, deoarece atât timp cât a fost un alt manager nu 

au existat pierderi, iar după schimbarea acestuia au existat numai pierderi. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, bugetele sunt separate. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (domnul 

Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian și domnul Dop Oprea) și 6 voturi ”abținere” (domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena). 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2019 – 2020, semestrul I. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, în urma discuțiilor din cadrul Comisiei Economice, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie, dorește să formuleze un amendament: majorarea cuantumului 
burselor de performanță la 100lei, bursele de merit la 80 lei, bursele de studiula 60 lei și bursele sociale 
la 55 lei, această propunere ținând cont de faptul că bursele se plătesc lunar, chiar dacă banii către școli se 
virează semestrial. Totodată, bursele de ajutor social vin în completarea pentru celelalte burse, în sensul că 
copiii, care reprezintă cazuri sociale, pot cumula două tipuri de burse. Mai precizează faptul că s-a ajuns la 
aceste concluzii, în unanimitate. Având în vedere nivelul burselor, la ora aceasta cuantumul total este de 
570.000 lei pentru semestru, iar creșterea propusă este de aproximativ 15%, cuantum care poate fi suportat 
de către bugetul local. 

Domnul Președinte întreabă dacă mai sunt și alte amendamente. 
Domnul Foleanu precizează că, în cadrul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ s-a formulat 

un amendament. 
Doamna Secretar dă citire amendamentului formulat de către Comisia Socială, Sănătate, Culte și 

Învățământ: 500 lei bursa de performanță, 400 lei bursa de merit, 300 lei bursa de studiu și 250 lei 
bursa socială. 

Domnul Angelescu precizează faptul că bursele de merit sunt în număr de 1.197. La nivelul acestui 
număr de burse, mai mult decât a fost propus de către Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, 
Turism și Industrie, care a avut în vedere și previziunile bugetului pentru anul 2020, nu știe dacă va putea fi 
susținut. 

Domnul Filip menționează faptul că va fi greu de suportat. 
Domnul Tănase este de părere că se poate stabili și nivelul propus de Comisia Socială, Sănătate, Culte 

și Învățământ, deoarece bursele, oricum, nu sunt plătite. 
Domnul Angelescu nu este de acord cu susținerile domnului Tănase, și precizează faptul că bursele se 
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plătesc. În propunerea făcută de Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ, bursele cresc de 3 – 4 ori. 
Domnul Tănase consideră că sumele propuse de către Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ 

au fost pentru semestru și nu pentru lună. 
Domnul Angelescu precizează că, în această situație, dacă se face calculul pentru fiecare lună, rezultă 

un cuantum mai mic față de cel propus de către Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și 
Industrie. 

Domnul Foleanu și domnul Ciobănel menționează faptul că se retrage amendamentul formulat în 
cadrul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ, având în vedere cele precizate de domnul 
Angelescu. 

Domnul Angelescu precizează că dacă se ia în discuție suma propusă pentru semestru, pentru 
anumite categorii bursele ar fi mai mici. 

Domnul Foleanu menționează că propunerea a fost făcută, ținându-se cont că se dau pe semestru, 
adică de două ori pe an școlar. 

Domnul Tănase dorește să știe câte burse de performanță sunt. 
Domnul Filip precizează că sunt 2 burse de performanță. 
Domnul Tănase propune majorarea bursei de performanță la suma de 200lei. Dacă sunt doar 2 

copii în Mangalia care au obținut asemenea performanță, iar condițiile pentru a primi această bursă, 
înseamnă rezultate excepționale, participare la olimpiade, și consideră că ar trebui încurajate astfel de 
performanțe. 

Domnul Angelescu precizează că discuția purtată în cadrul Comisiei Economice, Fonduri Structurale 
Europene, Turism și Industrie a fost în același spirt, dar s-a luat în calcul faptul că se va crea o discrepanță 
foarte mare între bursele de performanță și celelalte burse. 

Domnul Tănase propune să se creeze niște traget-uri pentru ca acei copii care se încadrează la burse 
de studii, să facă și performanțe. 

Domnul Angelescu precizează că acesta a fost și motivul pentru care a fost mărite bursele, însă bursa, 
în sine, nu reprezintă stimulentul pentru a se face performanță și pentru susținerea performanțelor, însă 
consideră faptul că și 500 lei este puțin. 

Domnul Tănase menționează faptul că, pe lângă școală, toți copii, sau familiile lor, au foarte multe 
cheltuieli, deoarece nu există un Palat al copiilor, primăria nu susține niciun fel de cerc sau de activitate 
extrașcolară. 

Domnul Angelescu precizează faptul că Primăria susține taberele din vacanțe. 
Domnul Tănase și domnul Foleanu consideră că sunt două lucruri diferite. 
Domnul Tănase menționează că unii copii au talente, unii copii sunt dotați pentru diverse activități 

artistice, limbi străine, și orice alte materii, talente pe care trebuie să le dezvolte, iar primăria nu oferă niciun 
cadru gratuit în acest sens. Singurul lucru care se oferă, sunt activități independente, făcute de oameni care 
se chinuie cu o trupă de teatru. 

Domnul Angelescu precizează că domnul Tănase a uitat de taberele oferite copiilor. 
Domnul Tănase menționează faptul că nu vorbește despre activități recreative, ci de creativitatea 

copiilor, de copii care vor să învețe să cânte la un instrument, de copii care vor să învețe teatru, pictură, o 
limbă străină, nu există așa ceva, cum există în alte orașe, cum există la 23 August, unde în fiecare vară duce 
copiii acolo cu mașina personală. Acești bani îi ajută pe unii copii să își dezvolte aceste talente, înclinații și 
pentru care, poate, familiile nu au bani, și chiar au nevoie de acești bani și nu se poate susține că nu este o 
motivație pentru copii. 

Domnul Angelescu precizează că nu a susținut că nu este o motivație, ci faptul că nu este motivație 
pentru susținerea performanței, deoarece, din punct de vedere financiar, și 500 de lei sunt puțini pentru o 
performanță în orice domeniu. Însă, trebuie văzută, în mod pragmatic, și situația celorlalte burse, și la 
cuantumul lor, dar și la susținerea bugetară pentru acest proiect. Pe lângă aceste burse, primăria vine și cu 
celelalte programe de într-ajutorare și de susținere a copiilor. 

 
Domnul Foleanu părăsește sala – 16 prezenți. 
 
Domnul Tănase menționează că a făcut referire la cei 2 copii care sunt de excelență. 
Domnul Angelescu îl întreabă pe domnul Tănase dacă propune în cadrul amendamentului Comisiei 

Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, ca în loc de 100 lei cuantumul bursei de 
performanță să fie 200lei. 

Domnul Tănase răspunde afirmativ, și consideră că nu este o sumă foarte mare pentru copiii din 
Mangalia care s-au prezentat la olimpiade și au obținut rezultate bune. 

Domnul Angelescu precizează că aceste sume nu sunt pentru anul școlar, ci pe lună. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul Comisie Economice, Fonduri Structurale Europene, 
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Turism și Industrie și cu propunerea domnului Tănase și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat și se aprobă cu 16 

voturi ”pentru”. 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de evenimente pentru anul 2020. 
Domnul Tănase dorește să formuleze un amendament și menționează faptul că Ziua Mangaliei este 

stabilită, prin hotărâre de Consiliul Local, pe data de 8 septembrie, fapt pentru care propune ca acest 
eveniment să se desfășoare în acea dată și nu în campania electorală din luna mai 2020. 

Domnul Angelescu precizează că evenimentul nu are legătură cu campania electorală, ci cu perioada 
Sărbătorilor Pascale, vacanța și cu perioada de 1 și 8 mai, când vor fi o serie de mai multe evenimente 
concentrate. 

Domnul Andrei precizează faptul că, în cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, 
prin doamna Griguța, s-a propus organizarea Festivalul de Fotografie, fără bugetare, la acest moment, 
urmând ca data să fie stabilită ulterior. 

Doamna Griguța propune ca festivalul să fie organizat în perioada verii. 
Domnul Angelescu precizează că, în cadrul discuțiilor a rezultat a fi o propunere benefică, având în 

vedere că vor fi și participanți din alte țări. 
Domnul Tănase intervine, cu mențiunea că amendamentul său are și un aspect al legalității. 
Domnul Bănceanu dorește să știe dacă se poate face amendamente și la valoarea evenimentului. 
Domnul Angelescu precizează că, la acest moment, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, înaintea 

aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, acestea sunt valori stabilite pentru fiecare eveniment în parte, 
urmând ca la momentul aprobării bugetului pentru anul 2020 să se poată discuta pe asupra cuantumurilor. 

Domnul Bănceanu menționează că nu a făcut referire la mărirea bugetului per totalul evenimentelor, 
ci doar o redistribuire între evenimente, și dorește să știe dacă se poate face la acest moment. 

Domnul Andrei precizează că nu se poate face astfel de amendamente la acest moment. 
Domnul Tănase nu înțelege de ce nu se poate face amendamente cu referire la sume, deoarece acum 

se votează alocarea unor sume. 
Domnul Angelescu precizează că la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se 

vor lua în calcul și bugetul pentru evenimente, precum și liniile pentru fiecare eveniment în parte. 
Domnul Bănceanu menționează că a făcut referire, ca și ultima dată când s-a aprobat lista de 

evenimente, și anume faptul că pe data de 13-14 decembrie este stabilit un eveniment. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de Ziua Tătarilor. 
Domnul Bănceanu întreabă care este bugetul alocat pentru acesta. 
Domnul Angelescu precizează că suma alocat este de 40.000 lei. 
Domnul Bănceanu ridică problema evenimentului organizat în data de 01.12 și a sumei alocate. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de evenimentul Ziua Națională a României, pentru care a 

fost alocată suma de 30.000 lei. 
Domnul Bănceanu menționează că în cazul acestor evenimente ar dori să facă un amendament la 

momentul potrivit. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de aceeași discuție care a avut loc în ședințele anterioare, 

când domnul Bănceanu a propus aceleași modificări, moment la care l-a rugat pe domnul consilier local să 
vină cu o propunere clară. Organizarea evenimentului este în limita sumei alocate. Dacă se dorește alocarea 
unei sume mai mari, trebuie să se vadă ce anume se dorește să se facă în cadrul evenimentului. Realocarea 
unei sume de la un eveniment la altul doar pentru a se mări suma nu se justifică. 

 
Domnul Foleanu intră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Tănase propune realocarea a sumei de 100.000 lei de la Turismul Ecumenic. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Tănase și se respinge cu 6 voturi 

”pentru” (domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, 
domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena) și 11 voturi ”abținere” (domnul Angelescu Dragoș, domnul 
Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru Valentin, doamna Ali Leila, 
doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu Adrian și domnul Dop 
Oprea). 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 
Juridică și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 11 
voturi ”pentru” (domnul Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma 
Vasile, domnul Ciuraru Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip 
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Dumitru, domnul Moldoveanu Adrian și domnul Dop Oprea) și 6 voturi ”abținere” (domnul Tănase Leonard, 
domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai și doamna 
Silistră Elena). 

 
7. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului 

Municipal Mangalia. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu 

domiciliul stabil în municipiul Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului 
”RESPECT”. 

Domnul Tănase consideră lăudabilă această inițiativă de a acorda un sprijin celor care ies la pensie, 
însă propune limitarea la anumite pensii, deoarece consideră a fi greșit ca o persoană care a ieșit la pensie la 
vârsta de 50 de ani, cu o pensie lunară de peste 7.000 lei, să primească acest sprijin. 

Domnul Filip precizează că s-a formulat amendament, în acest sens în cadrul Comisiei Economice, 
Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie. 

Domnul Angelescu vine în completarea domnului Filip, cu precizarea că, în cadrul comisiei de 
specialitate s-a propus amendamentul ca această sumă să fie acordată pentru maximul pensiei de 
1.500 lei.  

Domnul Foleanu menționează că, în cadrul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ s-a propus 
amendamentul conform căruia ajutorul să fie de 1.000 lei, deoarece consideră că, dacă se dorește 
acordarea acestui sprijin, suma nu este una foarte mare, mai ales că nu vor beneficia multe persoane de 
acest ajutor. 

Domnul Angelescu precizează că, chiar dacă ar fi fost propusă o sumă mai mare, tot nu ar fi fost 
suficientă, însă propunerea a fost fundamentată pe previziuni bugetare și pe nivelul suportabilității 
bugetului local, deoarece în toate aceste probleme sociale se poate propune plafoanele maxime. 

Domnul Foleanu menționează că a adus în atenția colegilor amendamentul făcut în cadrul comisiei de 
specialitate. 

Domnul Angelescu precizează faptul că propunerea a venit din partea comisiei de specialitate, în 
urma discuțiilor, cu unanimitate de voturi, iar propunerea domnului Foleanu este una personală, și 
consideră că dacă ar fi fost posibil mai mult, și mai mult ar fi fost prea puțin. 

Domnul Foleanu menționează că este vorba de amendamentului unui grup de consilieri, dânsul, 
domnul Ciobănel și doamna Silistră. 

Domnul Președinte supune la vot domnului Foleanu. 
Doamna Secretar atrage atenția asupra faptului că amendamentele se supune la vot în ordinea 

formulării acestora. 
Domnul Andrei precizează că, dânsul dorește să aibă certitudinea că se pot aloca sumele respective, și 

nu are niciun fel de problemă cu propunerea colegilor săi, chiar dacă se dorește acest lucră, însă dacă, 
executivul precizează că se pot majora sumele respective, dânsul este de acord. Totodată îl întreabă pe 
domnul Angelescu dacă aceste sume pot fi susținute din bugetul local. 

Domnul Angelescu precizează că, la acest moment, acesta este cuantumul maxim care poate fi 
susținut din bugetul local. Dacă în timp, intervin modificări, se poate reveni asupra cuantumului. 

Domnul Tănase menționează că dânsul a dat și sursa. 
Doamna Secretar precizează că prima dată se va supune la vot amendamentul Comisiei Economice, 

Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie. 
Domnul Tănase o contrazice pe doamna secretar, în sensul că dânsul a formulat prima dată acest 

amendament. 
Doamna Secretar precizează că domnul Tănase nu a arătat plafonul propus. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, 

Turism și Industrie și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Foleanu și se respinge cu 6 voturi 

”pentru” (domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel 
Marius, domnul Tanasă Neculai și doamna Silistră Elena) și 11 voturi ”abținere” (domnul Angelescu 
Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru Valentin, 
doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu Adrian 
și domnul Dop Oprea). 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 17 
voturi ”pentru”  
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9. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipelor de Intervenție în cadrul Direcției Asistență 
Socială Mangalia. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 17 voturi ”pentru”. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 17 voturi ”pentru”. 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de 

facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de 
investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul 
Mangalia. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza S.F., și a indicatorilor 
tehnico-economici aferente proiectului: ”Amenajare peisagistică, parcare și amplasare mobilier urban 
în stațiunea Neptun”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot 
”abținere” (domnul Tănase Leonard). 

Domnul Tănase solicită să se menționeze în procesul-verbal al ședinței faptul că este de acord cu 
proiectul, dar nu este de acord cu prețurile, pentru că dacă ar fi fost niște prețuri decente, ar fi fost bani și 
pentru pensionari, și pentru bursele elevilor. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, (P.T.+D.E.), și a indicatorilor 

tehnico-economici aferente proiectului: ”Amenajare parcaj zona Liceul Callatis” – Municipiul Mangalia. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot 

”abținere” (domnul Tănase Leonard). 
Domnul Tănase solicită să se menționeze în procesul-verbal al ședinței faptul că este de acord cu 

proiectul, dar nu este de acord cu prețurile. 
 
14. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Mangalia 

privind menținerea destinației și întreținerii obiectivului Spitalul Municipal Mangalia, pe o perioadă de 
cel puțin 15 ani. 

Domnul Angelescu precizează că este vorba de proiectul privind extinderea spitalului. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Mangalia a sponsorizării 

efectuate de către S.C. Phoenicia Express S.R.L., cu sediul în Comuna Mogoșoaia, Șos. București – 
Tărgoviște, Jud. Ilfov. 

Doamna Secretar precizează faptul că în proiectul de hotărâre s-a strecurat o eroare cu privire la 
sediul societății comerciale, care este de fapt în Sectorul 1, București, Șos. Odăii, nr.441-443, parter, 
camera 1. 

Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba de lucrări de amenajare și modernizare a scărilor 
de acces a complexului către plajă, iar sponsorizarea constă în lucrări și nu în virament financiar. 

Domnul Andrei este de părere că aceste lucrări vor fi în beneficiul agenților economici care se află în 
situații similare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, este o formulă completă și corectă a proiectului de hotărâre, 
pentru a se permite societății să intervină pe domeniul public, dar și să își poată justifica cheltuielile 
ocazionate de lucrări. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.  
 
16. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a cimitirelor musulmane din 

Municipiul Mangalia și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor 
musulmane din Municipiul Mangalia. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, în urma discuțiilor cu reprezentanții Cultului Musulman sunt 
amendamente de formulat, care au fost prezentate în cadrul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ, 
și dorește să îi dea cuvântul doamnei Ali pentru a le expune. 

Doamna Ali dorește să formuleze un amendament, în sensul corectării erorii de la art.5 alin.(1) 
cimitirul situat pe strada Oituz nr.109, din Regulament, precum și introducerea unui nou alineat la același 
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articol, după cum urmează: alin.(4) Cimitirul de pe strada Demetrios Callatianul nu face obiectul 
concesiunii retroactive. 

Domnul Angelescu precizează că amendamentul propus de doamna Ali presupune faptul că 
mormintele din cimitirul vechi, care este anexat cimitirului ortodox să nu fie supus concesiunii. 

Doamna Ali menționează faptul că acele morminte sunt foarte vechi. 
Domnul Tănase vine în completare cu precizarea că nu se vor încheia contracte pentru cimitirele 

vechi. 
Doamna Secretar general precizează că nu se va aplica acest regulament retroactiv. 
Domnul Tănase dorește să știe ce se va întâmpla cu acele morminte. 
Domnul Angelescu precizează că acele morminte vor rămâne așa cum au fost până la acest moment, 

sub forma de deținere cu taxele aferente. 
Domnul Tănase întreabă de ce nu se dau tuturor sub aceeași formă de deținere. 
Domnul Angelescu precizează faptul că aceasta este solicitarea reprezentanților Cultului Musulman 

care, conform perceptelor religioase și culturale, nu pot fi deshumate. Există situații în care sunt morminte 
care nu mai au aparținători, fapt pentru care ele vor rămâne în continuare așa cum prevăd perceptele religie. 

Domnul Tănase ridică problema Curții de Conturi. Totodată, dorește să știe ce se va întâmpla în 
situația în care persoanelor cărora li se vor încheia contracte de concesiune și nu vor plăti. 

Doamna Ali precizează că doar pentru contractele încheiate pentru cimitirul cel nou se va plăti. 
Domnul Tănase revine cu întrebarea ce se va întâmpla în situația în care nu se va plăti redevența. 
Doamna Griguța îl întreabă pe domnul Tănase ce se întâmplă în aceeași situație pentru locurile din 

cimitirul ortodox. 
Domnul Tănase menționează că se eliberează mormântul pentru a fi repartizat altcuiva. 
Doamna Griguța își exprimă nemulțumirea cu privire la susținerile domnului Tănase. 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
 
Domnul Filip părăsește sala – 16 prezenți. 
 
Domnul Tănase menționează faptul că a adresat această întrebarea, deoarece la rândul său i-a fost 

adresată de către cetățeni de religie musulmană. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, în cadrul dezbaterii publice s-a pus problema mormintelor 

care rămân fără aparținători. Acele morminte vor intra în administrarea administratorului cimitirului și vor 
rămâne neatinse pentru că așa prevăd perceptele musulmane, odată înhumat, nu mai poate fi deshumat și 
dat altei persoane. 

Din sală se precizează faptul că și în regulament este stipulat acest lucru, adică dacă se îngroapă o 
persoană în cimitir, nu se mai poate dezgropa. 

Domnul Menabit Ozghiun, cetățean al municipiului, menționează faptul că, după două articole, se 
precizează faptul că în momentul în care concesiunea nu mai este plătită, primăria ia în proprietate 
mormântul cu toate construcțiile aferente, fără ca cel care l-a avut să mai aibă un drept și consideră că sunt 
două articole care se contrazic. 

Domnul Angelescu precizează că preluarea în proprietate se va face cu respectarea perceptelor 
musulmane. 

Domnul Menabit dorește să știe al cui este cimitirul vechi și al cui va fi cimitirul nou. 
Domnul Angelescu precizează faptul că terenul aparține municipiului, în ambele situații. 
Domnul Menabit întreabă dacă cimitirul vechi nu aparține Cimitirului Eternitatea, conform 

regulamentului Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat Mangalia din anul 2003. 
Domnul Angelescu dorește să știe ce legătură au susținerile domnului Menabit cu proiectul de 

hotărâre supus dezbaterii. 
Domnul Menabit dorește să știe ce anume se ia în primire la cimitirul de pe strada Demetrios 

Callatianu, dacă acesta este al primăriei. Nu se poate lua ceva care este deja al primăriei. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de dreptul de administrare. 
Domnul Menabit revine cu mențiunea că Cimitirul Eternitatea aparține primăriei, iar, în conformitate 

cu regulamentul S.P.A.D.P.P. din 2003, a fost dat în administrare Cultului Musulman. 
Domnul Angelescu precizează că în anul 2013 a fost dat în administrarea Cultului Musulman cimitirul 

de pe strada Oituz. 
Domnul Menabit menționează că anul 2013 nu exista cimitirul de pe strada Oituz. 
Domnul Angelescu precizează că în anul 2013 s-au început demersurile înființării cimitirului de pe 

strada Oituz. 
Domnul Menabit revine cu întrebarea cu privire la proprietatea cimitirului de pe strada Demetrios 

Callatianu. 
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Domnul Angelescu îl roagă pe domnul Menabit ca, în situația în care are nevoie de informații, se poate 
adresa oricând executivului, nu să vină în ședințele Consiliului Local cu astfel de solicitări. 

În sală au loc discuții. 
Domnul Menabit ridică problema preluării în administrare a noului cimitir musulman, deoarece 

acesta a fost construit de către Cultul Musulman și dorește să știe în proprietatea cui va fi după preluarea în 
administrare a acestuia. 

Domnul Angelescu îl roagă pe domnul Menabit, dacă dorește să ia cuvântul, să își expună opinii, să 
ridice probleme, să țină cont de faptul că la sfârșitul ședinței o poate face. 

Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea și consideră că această hotărâre va produce probleme 
pentru aparținătorii Cultului Musulman. 

Domnul Ciuraru precizează faptul că doamna Ali, care și dânsa face parte din acest cult, formula niște 
amendamente cu privire la proiectul de hotărâre și îl roagă pe domnul Menabit să îi permită doamnei Ali să 
formuleze amendamentele. 

În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Domnul Menabit revine cu întrebarea cu privire asupra proprietății cimitirelor musulmane. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, cimitirul musulman din Cimitirul Eternitatea aparține 

domeniului public al Municipiului Mangalia, conform H.G. nr.904/2002 poziția nr.673, suprafață completată 
prin H.C.L. nr.83/2005. Totodată, precizează faptul că i-a răspuns întrebării domnului Menabit și îl roagă pe 
acesta să nu mai aibă intervenții, pentru a se putea continua ședința. 

Doamna Ali revine asupra amendamentului pe care a dorit să îl formuleze, și precizează că la art.26 
alin.(2) din regulament care să aibă următorul conținut: ”Locurile de înhumare pot fi concesionate numai 
în cimitirul de pe strada Oituz. Totodată, se dorește modificarea perioadei contractuale din 7 ani, respectiv 
25 ani în 25 ani, respectiv 49 ani. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, având în vedere faptul că pentru cimitirul ortodox se supune 
acestor termene de 7ani și 25 ani, își dorește să găsească înțelegere în cadrul comunității musulmane, în 
sensul păstrării acelorași perioade, ținând seama de faptul că, prin regulament, oricum, aceste morminte nu 
pot fi deshumate, deci, nu se vor putea transmite altor persoane, contractul de concesiune fiind doar o 
formalitate scriptică prin care se reglementează situația. Prin această propunere, dorește să nu se ajungă la 
discuții cu privire la discriminarea unor culte față de celelalte, chiar dacă se vorbește de un avantaj pentru 
comunitatea minoritară față de cea majoritară. Chiar dacă se rămâne pe aceleași termene, persoanele 
decedate și înmormântate nu vor fi deshumate niciodată. 

Doamna Ali precizează faptul că următorul amendament privește art.58 alin.(1) unde este prevăzut 
faptul că: ”conform religiei musulmane nu se recomandă deshumarea” care să fie modificat cu ”conform 
religiei musulmane nu se permite deshumarea”. 

 
Domnul Filip intră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Angelescu consideră că acest amendament vine în susținerea și întărirea conceputul că, 

odată înhumat, nu se va mai deshuma. 
Doamna Abdurefi Semiran, cetățean prezent la lucrările ședinței ordinare, menționează că 

formularea juridică corectă ar fi: se interzice. 
Doamna Ali reformulează amendamentul cu privire la art.58 alin.(1): ”conform religiei musulmane, 

se interzice deshumarea.” Totodată, propune includerea la art.62 lit.c) după cuvântul persoanelor ”de 
religie musulmană”. Nu în ultimul rând solicită modificarea cuvântului ”cruce” din cuprinsul Anexei 12 
cu formularea piatră funerară. 

Domnul Angelescu dorește să precizeze faptul că, deschiderea executivului, Primăriei Municipiului 
Mangalia, a fost totală, fiind organizată dezbatere publică mult mai aprofundată, motivat de faptul că există 
opinii diferite referitor la tradiții, negăsindu-se un document scris care să specifice în mod clar ce anume ar 
trebui să se facă într-o situație de genul, iar Comunitatea Musulmană, prin reprezentanții săi, a venit la 
discuții împreună cu domnul primar și cu aparatul de specialitate, pentru a se pute formula și completa acest 
regulament, în funcție de necesitățile etnice și religioase. Mai dorește să precizeze faptul că, dacă, la 
momentul aplicării acestui regulament, se ajunge la concluzie, din partea cultului, că mai sunt modificări de 
făcut, sau dacă anumite aspecte au fost omise, îi roagă să nu ezite să le comunice executivului, și dă exemplul 
regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor ortodoxe care a suportat modificări ca urmare a 
aplicării acestuia. Dacă parte din regulamentul supus aprobării nu corespunde realității, în viitor se va putea 
aduce modificări pentru a se putea alinia religiei și tradițiilor cultului. 

Domnul Tănase menționează că dorește să afle răspunsul la niște întrebări adresate de mai mulți 
cetățeni, și cărora nu a știut să le răspundă, răspunsuri care nu îi sunt clare nici la momentul de față. Astfel 
din discuții a rezultat că, dacă pentru un contract de concesiune, familia nu va mai plăti taxa, persoana 
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înhumată nu va fi deshumată. 
Doamna Ali precizează că mormântul va fi în administrarea primăriei, în continuare. 
Domnul Tănase dorește să știe, în această situație, ce anume va determina pe un cetățean să plătească 

taxa pentru locul de veci. 
Doamna Ali precizează că nu va putea fi îngropat. 
Domnul Foleanu menționează că la încheierea contractului se va încasa suma totală pentru 25 de ani. 
Domnul Tănase ridică problema cu privire la ce anume se va întâmpla după cei 25 de ani, deoarece nu 

va mai plăti nimeni. 
Domnul Angelescu precizează faptul că taxa de concesiune se plătește o singură dată pentru toată 

perioada contractuală, iar ulterior, anual, se plătește taxa de întreținere a cimitirului. 
Domnul Tănase întreabă ce se va întâmpla dacă nu se plătește taxa respectivă. 
Domnul Angelescu precizează că este aceeași situație ca și în cazul cimitirelor ortodoxe. 
 
Domnul Tanasă părăsește sala – 16 prezenți. 
 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Domnul Angelescu precizează că, în ceea ce privește contractul de concesiune, sunt aplicabile 

prevederile legale. În ceea ce privește taxele de întreținere, există procedurile legale de recuperare a acestor 
sume. Așadar există uneltele de recuperare a acestor sume, fără niciun fel de problemă. 

 
Domnul Tanasă intră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Andrei precizează faptul că, în ceea ce privește contractul de concesiune există soluțiile 

despre care spunea domnul Angelescu, însă diferența constă în faptul că, dacă în mod normal, se putea 
recupera terenul, în situația de față nu se poate pune în discuție o astfel de soluție, astfel că rămâne 
posibilitate de urmărire a aparținătorilor prin alte mijloace. Este de acord cu susținerile domnului Tănase, 
din punct de vedere juridic, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să se ajungă la soluții extreme, care, în 
cazul acestui regulament, nu se pot aplica. 

Domnul Tănase dorește să știe dacă se va recurge la aceste soluții extreme sau nu. 
Domnul Angelescu precizează faptul că religia și perceptele musulmane nu permit deshumarea. 
Domnul Tănase ridică problema Curții de Conturi, care poate să impună recuperarea terenului, la 

starea inițială, în situația în care nu este plătită concesiunea. 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentele propuse de doamna Ali și se aprobă 17 voturi 

”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele adoptate și se aprobă cu 

16 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere” (domnul Tănase Leonard). 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. și R.L.U. – 

Ansamblu Rezidențial și Servicii Turistice Funcțiune: Alimentație Publică, Cazare și Agrement, în 
Municipiul Mangalia, stațiunea Olimp, str. Trandafirilor, nr.39A, jud. Constanța, beneficiari Miculescu 
Ionel și Niculina, Niță Ioan și Corina-Maria. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. și R.L.U. – 

Ansamblu Rezidențial și Servicii Turistice (Alimentație publică, cazare, agrement) Complex Camping 
Olimp, Lot 1/1/2/2, localitatea Olimp, Mun. Mangalia, Jud. Constanța, beneficiari Andrei Cristian și 
Andrei Elizabeta-Maria – RETRAS. 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mangalia, str. Ion Budai Deleanu nr.15, nr.17 
și nr.19 și str. Dimitrie Cantemir nr.3, nr.5, nr.7, nr.9 și nr.11. 

Doamna Secretar general îi roagă pe consilierii locali, dacă au interes patrimonial cu privire la acest 
proiect, să îl declare, înainte de începerea dezbaterii și aprobării. 

Domnul Bănceanu declară faptul că are un interes patrimonial în cazul acestui proiect de hotărâre. 
Doamna Secretar precizează că se va consemna faptul că domnul Bănceanu nu participă la dezbatere 

și nici la vot. 
Domnul Andrei recomandă colegilor ca, în situații de genul, să părăsească sala. 
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Domnul Bănceanu părăsește sala – 16 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței în vederea încheierii contractului de 

concesiune, conform H.C.L. nr.128/31.03.2014. 
Domnul Tănase declară faptul că are un interes patrimonial în cazul acestui proiect de hotărâre. 
Domnul Andrei revine cu precizarea că este recomandabil să se părăsească sala, deoarece se poate 

lua în discuție influențarea dezbaterilor. 
Doamna Secretar precizează că se va consemna faptul că domnul Tănase nu participă la dezbatere și 

nici la vot. 
Domnul Tănase părăsește sala – 15 prezenți. 
Domnul Bănceanu intră în sală – 16 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.142 din 

data de 09.11.2006, beneficiar fiind Huțanu Florin. 
Domnul Tănase intră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.840 din 

data de 20.10.2004, beneficiar fiind Nuredin Ermin. 
Domnul Angelescu precizează că dorește să formuleze un amendament în cazul acestui proiect de 

hotărâre. Forma proiectului de hotărâre care a fost transmis la convocarea ședinței, diferă față de proiectul 
de hotărâre pe care îl are în față. 

Doamna Secretar precizează faptul că proiectul de hotărâre transmis a fost pentru o cesiune de 
contract și aprobarea redevenței, însă este vorba despre aprobarea unei noi concesiunii fără licitație publică 
a terenului, motivat de faptul că acea concesiune a fost încetată, iar proprietarul construcției de pe terenul 
alăturat dorește să își extindă construcția pe terenul alăturat. Astfel, dă citire articolelor din proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii: 

”Art.1 Se însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L., a imobilului teren 
în suprafață de 202mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. 1Decembrie 1918, Nr.1A – extindere, jud. 
Constanța, pentru care întreaga responsabilitate revine evaluatorului care a întocmit lucrarea. 

Art.2 Se aprobă concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 202mp, situat în 
Municipiul Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.1A – extindere, jud. Constanța, cu număr cadastral 
110930, în vederea extinderii construcției existente de către proprietar Nuredin Ermin, pentru o 
perioadă de 25 de ani, timp în care concesionarul este obligat să achite întreaga valoare a terenului la 
prețul de piață stabilit de evaluator la pct.1 cu posibilitatea prelungirii termenului contractului de 
concesiune, conform prevederilor Legii nr.50/1991, modificată şi completată. 
Suprafața de teren ce face obiectul concesionării se identifică conform planului de situație ce face 
obiectul anexei la prezentul act administrativ. 

Art.3 Nivelul redevenței este de 832 de euro/an (fără T.V.A.) pentru întreaga suprafață 
concesionată de 202mp. 

Art4. Se mandatează Direcția Management Fiscal și Control Venituri, prin Biroul Urmărire 
Contracte, să ducă la îndeplinire dispozițiile prezentului act administrativ, și să încheie contractul de 
concesiune în forma și cu clauzele prevăzute în actele administrative aprobate în acest sens.”  
 Doamna Secretar precizează faptul că această modificare a proiectului de hotărâre a fost avizată de 
către Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie. 
 Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Angelescu și se aprobă cu 17 voturi 
”pentru”. 
 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 17 
voturi ”pentru”. 

 
23. Proiect de hotărâre privind majorarea de teren și stabilirea redevenței ce fac obiectul 

contractului de concesiune nr.82 din data de 18.07.2006, beneficiar fiind Anton Mihai. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
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24. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.361 din 23.12.2002, 
beneficiar Gavrilă Maria. 

Domnul Filip părăsește sala – 16 prezenți. 
Domnul Andrei precizează că în acest caz, Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică a 

propus perioada maximă prevăzută de lege, și anume jumătate din perioada inițială a contractului de 
concesiune. 

Doamna Secretar precizează că se va consemna faptul că domnul Filip nu participă la dezbatere și nici 
la vot. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
25. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de 

concesiune nr.4734/25.05.1996, beneficiar S.C. Curacao S.R.L. 
Domnul Filip intră în sală – 17 prezenți. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune 

nr.4734/25.05.1996, beneficiar S.C. Aqua Residence S.R.L. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 935mp situat în 

Mun. Mangalia, Stațiunea Neptun, Bufet Zorile, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
28. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a imobilului – teren în suprafață de 

800mp situat în Mun. Mangalia, Str. Portului, Nr.84 (incinta Port), Jud. Constanța. 
Domnul Ciobănel dorește să felicite pe acești doi investitori care au cumpărat un cort, și este vorba 

despre domnul Nae Negrea și domnul Dan Moldovan, însă cortul a fost cumpărat în luna decembrie 2019, 
contractul este expirat, și consideră total ilegal acest proiect de hotărâre. Este de părere că prima dată 
trebuie reglementată situația terenului, după care se poate supune aprobării Consiliului Local. 

Domnul Andrei precizează faptul că, în cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, 
s-a dezbătut acest proiect de hotărâre, emițându-se un aviz nefavorabil, însă nu cu unanimitate de voturi. 
Astfel, au fost dezbătute două probleme în cadrul comisiei de specialitate. O societate comercială a închiriat, 
prin licitație publică, o suprafață de teren, respectiv 800mp, conform documentației, pe care a fost edificată 
cu autorizație de construire și proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, o construcție cu caracter 
provizoriu. În luna iunie, anul curent, respectivul contract de închiriere a încetat, dar înainte de expirare, 
societatea beneficiară a făcut o solicitare de prelungire a contractului de închiriere, conform caietului de 
sarcini, perioada maximă acordată a putea fi prelungită cu până la 5 ani. Între timp, mai precis în lunile care 
au urmat expirării contractului de închiriere, respectiva societatea, și anume societatea care a câștigat prin 
licitație publică, în urmă cu 10 ani, suprafața de 800mp, a înstrăinat activul în perioada în care nu exista 
contract. 

Domnul Ciobănel intervine cu mențiunea că activul a fost vândut în luna decembrie. 
Domnul Andrei îl roagă pe domnul Ciobănel să îi permită formularea raționamentului până la capăt, 

dorind să expună aspectele tehnice din speță pentru colegii care nu au avut posibilitatea să studieze dosarul. 
Contractul de vânzare-cumpărare a fost făcut în două etape, în prima etapă nefiind autentificat, adică factură, 
chitanță, ordin de plată, și așa mai departe, ulterior, în luna decembrie, anul curent, a fost încheiat și actul 
notarial. Cu alte cuvinte, dezbaterile din cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, s-au 
axat în principal pe formula juridică care poate fi avansată, pe temeiul legal care poate fi invocat la găsirea 
unei soluții cu privire la reglementarea juridică a acestei suprafețe de teren. Părerile au fost pro și contra, 
avizul comisiei a fost unul negativ, cu 3 voturi ”abținere” și 2 voturi ”pentru”. Au fost primite, din partea 
executivului, mai multe informații și mai multe posibilități de a finaliza această reglementare juridică, și 
anume un act adițional prin care societatea care a cumpărat activul să devină beneficiarul de prelungirea 
contractului de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, și a doua soluție dezbătută în cadrul comisiei de 
specialitate a fost încheierea unui contract de superficie. Precizează că a dorit să prezinte situația așa cum a 
fost prezentată. 

Domnul Ciobănel îl întreabă pe domnul Andrei dacă este legal să se încheie acest act. 
Domnul Andrei precizează faptul că nu comisia stabilește dacă temeiul legal este cel corect. 
Domnul Ciobănel menționează că acei investitori sunt proprietari pe cort ,dar nu pe teren. 
Domnul Angelescu precizează că nici dacă se prelungește contractul, nu vor deveni proprietari pe 

teren. 
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Domnul Ciobănel consideră că prelungirea nu trebuia să se facă pentru S.C. LGV Invest Quality S.R.L., 
ci pentru societatea care a câștigat licitația. Doar pentru că au cumpărat un cort, nu înseamnă că trebuie să se 
facă prelungirea. 

Domnul Andrei consideră că problema constă în faptul dacă este posibil să se facă prelungirea cu 5 
ani, conform caietului de sarcini, în condițiile în care, la momentul intervenirii vânzării, nu mai exista niciun 
titlu pe teren. 

Domnul Ciobănel propune revenirea într-o ședință ulterioare, și poate se va prezenta un proiect de 
hotărâre mai viabil. 

Domnul Filip dorește să știe dacă există solicitarea de prelungire a contractului din partea firmei care 
a câștigat licitația pentru închiriere contractului, și dacă a fost depusă în termen. 

Domnul Ciobănel menționează că nu există. 
Doamna Secretar precizează că solicitarea există și a fost depusă în data de 26.06.2019. 
Domnul Andrei intervine cu precizarea că menționat deja acest lucru atunci când a prezentat situația. 

Așa cum a precizat anterior, cererea societății care a fost beneficiara contractului de închiriere a fost depusă 
înainte de expirarea contractului, dar și faptul că vânzarea activului a survenit în momentul în care nu mai 
exista niciun contract. La acest moment o altă societate este titulară. 

Domnul Filip dorește să știe dacă a existat un motiv anume pentru care nu s-a pus în discuție 
prelungirea contractului de închiriere la momentul în care a fost depusă solicitarea. 

Domnul Angelescu precizează că solicitarea a fost dată în lucru, urmând procedura legală. 
Doamna Secretar precizează că dorește să expună propunerea executivului cu privire la proiectul de 

hotărâre. Astfel prin primul articol se constată tacita relocațiune reglementată prin prevederile art.1810 din 
Codul Civil pentru perioada în care acest contract nu a fost prelungit, respectiv pentru contractul de 
închiriere nr.3835/2009 încheiat cu S.C. S.C. LGV Invest Quality S.R.L., considerându-se încheiată o nouă 
locațiune în condițiile celei vechi, inclusiv cu privire la garanții, până la încheierea unui nou act adițional cu 
noua parte contractantă. Prin art.2 se va lua act de intervenirea contractului de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr.6560 din data de 16.12.2019 încheiat între S.C. LGV Invest Quality S.R.L. și S.C. Mavi S.R.L., 
care are ca obiect vânzare întregul drept de proprietate asupra construcției edificate asupra construcției fără 
fundație, constând într-un cort pe structură metalică cu prelată ignifugă din PVC, situată în Municipiul 
Mangalia, Str. Portului, nr.84, jud. Constanța. Se va însuși raportul de evaluare pentru acest bun imobil – 
teren. Se va stabili cuantumul chiriei la o valoare 7593 euro/an fără T.V.A. pentru întreaga suprafață de 
800mp. La art.5 se propune încheierea unui act adițional privind modificarea părților contractuale, respectiv 
Municipiul Mangalia în calitate de Locator și S.C. NABY ESTIVAL MARITIMO S.R.L. în calitate de Locatar, 
cuantumul chiriei aprobat prin art.4, precum și prelungirea pentru o perioadă de 5 ani și se va mandata 
direcția de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

Domnul Ciobănel dorește să știe dacă este legal. 
Doamna Secretar precizează că prin articolele din proiectul de hotărâre se acoperă perioada pentru 

care nu s-a prelungit contractul, și se va lua act de intervenirea acestui contract de vânzare-cumpărare, 
asupra căruia Municipiul nu poate contesta existența. 

Domnul Ciobănel menționează faptul că este un contract expirat. 
Doamna Secretar precizează faptul că, tocmai pentru aceste situații, Codul civil reglementează 

această tacită relocațiune. 
Domnul Ciobănel menționează că înțelege faptul că sunt proprietari pe cort, dar nu sunt proprietari 

pe teren. Contractul este expirat.  
Domnul Angelescu precizează faptul că societatea beneficiară a contractului de închiriere este la zi cu 

toate taxele. 
Domnul Ciobănel consideră că acest contract este nul. 
Domnul Andrei precizează că nu este nul, contractul este expirat. 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Doamna Secretar dă citire art.1810 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare: ”după expirarea termenului, locatarul continuă să dețină bunul și să își 
îndeplinească obligațiile fără vreo împotrivire din partea locatorului, se consideră încheiată o nouă locațiune, în 
condițiile celei vechi, inclusiv în privința garanțiilor.” 

Domnul Tănase dorește să știe de ce s-au mai făcut prelungiri la contracte. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de o situație excepțională, și răspunde afirmativ. 
Doamna Stan dorește să știe ce scrie în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă are 

durată de viață limitată, dacă este specificat ceva în acest sens. 
Doamna Secretar precizează că în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se precizează 

că este specificat construire cort, pe structură metalică, cu prelată ignifugă din PVC. 
Doamna Stan este de părere că ar trebui ca lucrurile să se facă în mod legal. La momentul realizării 
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actului de vânzare-cumpărare la notariat, presupune că s-a făcut cu certificat fiscal emis de Primăria 
Mangalia. Totodată dorește să știe ce s-a consemnat în actul notarial cu privire la teren. 

Doamna Secretar precizează că s-a specificat faptul că terenul aparține municipiului. 
Doamna Stan reamintește cazul minicarelor. 
Domnul Filip dorește să știe dacă societatea inițială se află sub incidența vreunei clauze din contract 

cu privire la reziliere, în caz contrar, de drept, părțile ar trebui să își continue contractul. 
Domnul Angelescu precizează că nu se pune problema nerespectării clauzelor contractuale, dar și 

faptul că, în luna iunie, cu trei luni înainte de expirarea contractului, au făcut solicitare de prelungire a 
contractului. 

Domnul Filip revine cu mențiunea că legea prevede posibilitatea că poate să treacă un interval de 
timp, dacă proprietarul nu se împotrivește, până la prelungire, există și posibilitatea unui litigiu în instanță. 

Doamna Stan precizează faptul că a înțeles că a și plătit pentru această perioadă, cu factură emisă și 
chitanță. 

Domnul Angelescu precizează faptul că societatea a plătit, în continuare, chiria. 
Domnul Ciobănel își exprimă nemulțumirea cu privire la această situație. 
Domnul Andrei precizează că se discută acceptarea unei tacite locațiuni, problema constă în pentru 

cine anume s-a acceptat prelungirea, pentru locator, cel care a câștigat licitația. 
Domnul Tanasă propune retragerea proiectului și prezentarea într-o formă legală. 
Domnul Angelescu dorește să știe care ar fi aceea formă legală, deoarece nu se poate spune că forma 

prezentată este ilegală. 
Domnul Tănase propune ca soluție dreptul de superficie. 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Domnul Tănase ridică problema cadastrului și a contractelor de utilități. 
 
Domnul Foleanu părăsește sala – 16 prezenți. 
 
Domnul Tănase dorește să știe care este diferența între această situație și cele peste 1000 de garaje. 
 
Domnul Foleanu intră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Bănceanu dorește să știe dacă este vorba de proiectul de hotărâre pentru care documentația 

s-a primit doar cu o seară înaintea ședinței, și este vorba de 110 pagini, dar mai dorește și să știe când 
trebuia să se primească documentația, fiind o ședință ordinară. 

Doamna Secretar precizează că, având în vedere faptul că contractul de vânzare-cumpărare s-a 
încheiat doar în data de 16.12.2019, s-au refăcut rapoartele de specialitate și s-a trimis documentația. 

Domnul Președinte supune la vot proiectului de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru și domnul 
Moldoveanu Adrian) și 7 voturi ”abținere” (domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul 
Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai, doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea). 

Domnul Tănase întreabă dacă proiectul de hotărâre s-a aprobat. 
Domnul Angelescu precizează că proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 10 voturi ”pentru” și 7 voturi 

”abținere”. 
Domnul Tănase nu este de acord. 
Se reia votul pentru a nu exista suspiciuni: 10 voturi ”pentru” (domnul Angelescu Dragoș, domnul 

Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru Valentin, doamna Ali Leila, 
doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru și domnul Moldoveanu Adrian și) și 7 voturi 
”abținere” (domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel 
Marius, domnul Tanasă Neculai, doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea). 

 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spațiului în 

suprafață de 30,53mp situat în incinta Policlinicii Mangalia, str. Mircea cel Bătrân, nr.3, etaj II, camera 
49, către S.C. Mer Noir Dentaire S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
30. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în 

suprafață de 25mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Oituz, Nr.6A, beneficiar S.C. Lanand Sola Com 
S.R.L. 

Domnul Andrei precizează că perioada propusă, așa cum a fost și în celelalte cazuri, este de 10 ani. 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
31. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în 

suprafață de 415mp situat în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, nr.57C – extindere, jud. 
Constanța, beneficiar S.C. Solaris Zimcom S.R.L. 

Domnul Andrei precizează că perioada propusă, așa cum a fost și în celelalte cazuri, este de 10 ani. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 

9600mp, situat în Str. Oituz, Cartier Dobrogea II, Mun. Mangalia, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 

2052mp, situat în Stațiunea Olimp, Str. Faleză Olimp, Nr.5A, Mun. Mangalia, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. Negru Vodă, nr.13, jud. Constanța, aparținând doamnei Ek 
Sibel, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Tănase menționează faptul că este același proiect și la punctul nr.59 unde majorarea este de 
500%. 

Domnul Angelescu precizează că este vorba de două proiecte de hotărâre diferite, unul este pentru 
teren, celălalt este pentru clădire. Sunt mai multe situații de acest gen. 

Domnul Angelescu face mențiunea că, pentru toate aceste proiecte de hotărâre, în ziua comunicării 
materialelor, au fost făcute poze actualizate. 

Domnul Tănase solicită să fie afișate pe ecranul din sala de ședințe poze pentru fiecare caz în parte. 
Totodată, revine cu întrebări, deoarece există mai multe clădiri în paragină, chiar emblematice, una de pe 
care, din păcate, s-au ucis doi tineri. 

Domnul Angelescu precizează că în data de 11.12.2019 au fost făcute ultimele poze, iar procedura a 
fost făcută complet, cu notificări. 

Domnul Tănase întreabă de ce nu s-a făcut pentru toate clădirile. 
Domnul Angelescu precizează că pentru aceste proiect au lucrat doar o mică parte din angajații din 

executiv, iar procedura nu este simplă. 
 
Domnul Ciobănel părăsește sala – 16 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
Domnul Bănceanu dorește să știe dacă, pentru toate aceste propuneri de majorări, au fost anunțați 

proprietarii. 
Doamna Stan precizează faptul că tocmai acest lucru l-a explicat anterior domnul Angelescu. 
Domnul Andrei intervine cu precizarea că la dosar se află toate situațiile, inclusiv adresele prin care s-

a comunicat. 
Domnul Bănceanu întreabă, dacă s-ar remedia situația până la data de 01.01.2020. 
Doamna Stan precizează că la momentul remedierii, se solicită prezența comisiei și se încetează 

majorarea. 
Domnul Angelescu precizează că dacă se remediază până la data de 31.12.2019 se poate reveni 

asupra actului administrativ. Tocmai acesta este și motivul pentru care se face în ultima ședință a anului. 
Domnul Foleanu menționează că în situația unei clădiri nu se poate remedia atât de ușor. 
Domnul Angelescu precizează că terenurile și clădirile de pe ordinea de zi, au fost notificate de mai 

mulți ani, însă proprietarii nu au luat nicio măsură. 
Domnul Bănceanu întreabă ce se întâmplă dacă aceștia refuză în continuare să facă ceva. 
Domnul Angelescu precizează că, în momentul în care ajung să nu își plătească impozitul, iar 

diferența între cuantumul datoriei și valoarea clădirii evaluată ajunge la peste 75%, se poate proceda 
înființarea sechestrului și executarea imobiliară, așa cum prevede Codul Fiscal. 

 
Domnul Ciobănel întră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Bănceanu întreabă dacă primăria poate să facă aceste evaluări. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de valoarea contabilă la care se face raportarea până la 
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executarea imobiliară. 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
 
35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Jupiter, str. Traian Vuia, nr.12-8 case de vacanță, jud. Constanța, 
aparținând S.C. MM Company 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot 
”abținere” (domnul Tănase Leonard). 

 
36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.20, jud. Constanța, aparținând S.C. 
Remat Constanța S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot 
”abținere” (domnul Tănase Leonard). 

Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea cu privire la acest proiect de hotărâre. 
 
37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. General Ion Dragalina, nr.57, jud. Constanța, aparținând 
S.C. MM Company 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 5 voturi ”abținere” (domnul Tănase Leonard, domnul 
Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. Portului, nr.52A, jud. Constanța, aparținând doamnei 
Ciocan Andreea, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Foleanu consideră că sunt pozele greșite. 
Doamna Secretar precizează faptul că pozele au fost făcute și pentru teren, și pentru clădire. 
Domnul Foleanu menționează că sunt pozele de la un alt proiect, care a fost retras. 
 
Domnul Tănase părăsește sala – 16 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul Angelescu Dragoș, 

domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru Valentin, doamna Ali 
Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu Adrian doamna 
Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, domnul Foleanu Paul, 
domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
39. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.73, jud. Constanța, aparținând S.C. 
Desinan Com S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

Domnul Bănceanu dorește să știe dacă poza este și pentru teren. 
Doamna Secretar precizează că pentru același obiectiv s-a făcut poza și pentru teren și pentru clădire. 
 
40. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. General Vârtejanu, nr.1A, jud. Constanța, aparținând S.C. 
Gatedoor Holdings Com S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 
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41. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. Oituz, nr.99-101, jud. Constanța, aparținând S.C. Progresiv 
Activ S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
42. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 

2020 pentru terenul situat în Mangalia, str. George Murnu, nr.4, jud. Constanța, aparținând doamnei 
Pîrîu Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.20 – barăci (4 bucăți),, jud. 
Constanța, aparținând S.C. Remat Constanța S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. T.S. Săveanu, nr.1C, jud. Constanța, aparținând S.C. 
Adfibcrom S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. Libertății, nr.26A – Magazin, nr.15, jud. Constanța, 
aparținând S.C. Coral S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, Baza Prichindel, jud. Constanța, aparținând S.C. Elmar Prod 
Impex S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, Baza Prichindel, jud. Constanța, aparținând S.C. Coremans 
S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. Portului, nr.52 – Atelier tâmplărie, jud. Constanța, 
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aparținând S.C. Geso Concept S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită – 
RETRAS. 

 
49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. General Ion Dragalina, nr.52 – atelier prefabricate beton, 
atelier tâmplărie cu anexe, clădire birouri, șopron mic, cabină poartă, șopron mare, magazii de piatră 
(3 bucăți), jud. Constanța, aparținând S.C. MM Company 2000 S.R.L., ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. Portului, nr.52A – Atelier tâmplărie, jud. Constanța, 
aparținând doamnei Ciocan Andreea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 4 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, Baza Prichidel, jud. Constanța, aparținând doamnei Dumitriu 
Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Doamna Dumitriu Elena, prezentă în sală, menționează faptul că nu îi aparține clădirea din poze. 
Clădirea sa are geamuri din termopan alb. În urmă cu 3 ani a făcut un raport de evaluare pentru impozitare.  

Domnul Andrei dorește să știe cum se pot edifica, în această ședință, consilierii locali dacă această 
clădire aparține sau nu doamnei. 

Domnul Angelescu o întreabă pe doamna Dumitriu dacă a primit notificările trimise de către executiv. 
Doamna Dumitriu menționează că a primit o notificare. 
 
Domnul Tănase intră în sală – 17 prezenți. 
 
Domnul Angelescu dorește să știe dacă a anunțat serviciul de impozite și taxe că a primit o notificare 

pentru o clădire care nu îi aparține. 
Domnul Filip o întreabă pe doamna Dumitriu dacă nu a făcut cunoscut faptul că e greșită adresa, 

clădirea. 
Doamna Dumitriu menționează că nu a făcut nimic în acest sens, însă intenționează ca la sfârșitul 

anului să facă raportul de evaluare, conform Codului fiscal. 
Domnul Angelescu precizează că raportul de evaluare nu are nicio legătură cu acest proiect de 

hotărâre. 
Doamna Dumitriu revine cu mențiunea că aceea nu este clădirea sa. 
Doamna Secretar precizează că au fost trimise niște notificări, la care ar fi trebuit să se răspundă. 
În sală au loc discuții cu privire la aceste aspecte. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se respinge cu 17 voturi ”abținere”. 
Domnul Angelescu are rugămintea, având în vedere notificarea care a fost trimisă, prin care s-a 

solicitat ca în termen de 6 luni, să veniți cu dovezi că situația nu este ceea care a considerat-o executivul, să 
răspundă la acest hârtii. 

 
Domnul Tanasă și domnul Bănceanu părăsesc sala – 15 prezenți. 
 
52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, Baza Prichidel, jud. Constanța, aparținând domnului Chiriac 
Ludovic Lucian, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Tănase intră în sală – 16 prezenți. 
Domnul Foleanu părăsește sala – 15 prezenți. 
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În sală au loc discuții cu privire la proiectul înscris la punctul nr.54. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” și 1 vot 

”abținere” (domnul Tănase Leonard). 
 
53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu nr.73 – Hală P+2E, jud. Constanța, 
aparținând S.C. Desinan Com S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Bănceanu intră în sală – 16 prezenți. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru” (domnul 

Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța Nicoleta, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul 
Moldoveanu Adrian, doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 3 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu 
Mihail, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai). 

 
54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. General Vârtejanu, nr.1A – Fabrica de Lapte, jud. 
Constanța, aparținând S.C. Gatedoor Holdings Com S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită. 

Domnul Tănase dorește să formuleze un amendament – majorarea cu 500%, deoarece clădirea 
aceasta reprezintă un pericol public, și își exprimă nemulțumirea cu privire la punctajul acordat. 

Domnul Andrei este de acord cu domnul Tănase. 
Doamna Stan precizează că trebuie reconsiderat punctajul acordat. 
Doamna Secretar precizează că punctajul a fost acorda în funcție de fișa de evaluare. 
Domnul Andrei precizează că domnul Tănase are dreptate, în ceea ce privește fondul problemei, dar 

și că trebuie să se găsească o soluție pentru a se putea face o diferențiere. 
Domnul Angelescu propune ca amendamentul să conțină și mențiunea de revizuire a fișei de 

evaluare. 
Domnul Andrei precizează că dacă, punctajul revizuit se încadrează pentru 500%, este de acord. 
Domnul Tănase menționează că nu știe cine a făcut punctajul. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Tănase și se aprobă cu 16 voturi 

”pentru”. 
Domnul Angelescu precizează că a observat în punctaj faptul că la secțiunea de jgheaburi a fost 

acordat punctaj 0, în condițiile în care acestea s-au deteriorat și au căzut.  
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 

amendamentul adoptat și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
55. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, str. Școlii, nr.6M, jud. Constanța, aparținând S.C. Evelin 
Company S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Foleanu intră în sală – 17 prezenți. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
56. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, Baza Prichindel, jud. Constanța, aparținând S.C. Pitic Prod Imp-
Exp S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
57. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Venus, str. Nicolae Iorga, nr.17A – Bufet Claudia, jud. Constanța, 
aparținând domnului Sonmez Giyasettin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Andrei propune ca majorarea să fie de 500%. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnul Andrei și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 17 

voturi ”pentru”. 
 
58. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. George Murnu, nr.4, jud. Constanța, aparținând doamnei 
Pîrîu Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
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59. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Mangalia, str. Negru Vodă, nr.13, jud. Constanța, aparținând doamnei 
Ek Sibel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
60. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2020 pentru clădirea situată în Neptun, str. Trandafirilor, nr.16, jud. Constanța, aparținând S.C. Grand 
Plaza Hotel S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
61. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume cu impact asupra veniturilor bugetului local, urmare a 
radierii Registrului Comerțului a P.F.A. Ismail M. Ibram. 

Domnul Foleanu solicită mai multe informații. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, pentru următoarele proiect de hotărâre, este vorba de 

societăți care au avut contracte cu fostul S.P.A.D.P.P. Mangalia și pentru care s-au finalizat procedurile de 
lichidare, de insolvență, de radiere. Firmele nu mai există. 

Domnul Foleanu întreabă dacă mai au datorii. 
Domnul Angelescu precizează faptul că au mai rămas datorii, prinse în rolul fiscal. 
Domnul Tănase ridică problema executării în cazul acestor societății, pentru care au existat decizii 

definitive de executare, s-au ridicat executările, iar bugetul a rămas încărcat cu datoriile.  
Domnul Andrei precizează că nu se mai poate accesa această cale de recuperare a datoriilor. 
Domnul Tănase dorește să știe dacă s-au făcut toate demersurile pentru recuperarea acestor sume la 

momentul respectiv. 
Domnul Andrei precizează că a verificat la fiecare dosar și nu mai există posibilitatea recuperării. 
Domnul Tănase menționează că dânsul dorește să știe dacă, la momentul respectiv, s-au făcut 

demersurile pentru recuperarea datoriilor. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, există posibilitatea să mai urmeze astfel de proiecte de 

hotărâre, având în vedere faptul că acesta este primul calup care a putut fi deslușit de executiv odată cu 
preluarea S.P.A.D.P.P. Mangalia și a documentelor.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
62. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume cu impact asupra veniturilor bugetului local, urmare a 
radierii Registrului Comerțului a P.F. Ismail Sali Alcin. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
Domnul Tănase dorește să știe, în cazul P.F.A.-urilor, ar trebui să se îndrept împotriva persoanei. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de persoană fizică autorizată cu cod fiscal. 
Domnul Foleanu menționează că, răspunderea juridică este pe persoana fizică autorizată, deoarece 

are patrimoniu diferit. 
 
63. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume cu impact asupra veniturilor bugetului local, urmare a 
radierii Registrului Comerțului a P.F.A. Baciu Olga. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
64. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume cu impact asupra veniturilor bugetului local, urmare a 
radierii Registrului Comerțului a I.F. Pavel D. Elena. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
65. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume cu impact asupra veniturilor bugetului local, urmare a 
radierii Registrului Comerțului a P.F.A. Asan Beadin. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
66. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume cu impact asupra veniturilor bugetului local, urmare a 
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radierii Registrului Comerțului a I.I. Balint Iulian. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
67. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Salvia Sello Com Serv S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
68. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Div Group S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
69. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. General Construction Management S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
70. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Moldova Estival 2002 S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
Domnul Foleanu dorește să știe care este datoria în acest caz, deoarece societatea are în patrimoniu 

un bloc. 
Domnul Angelescu îl întreabă pe domnul Foleanu dacă este vorba de Moldova Estival S.R.L. sau de 

Moldova Estival 2002 S.R.L. 
Doamna Secretar precizează că în data de 15.11.2017 s-a dispus închiderea procedurii falimentului și 

radierea debitorului. 
Domnul Foleanu întreabă dacă primăria a fost înscrisă în tabloul creditorilor și nu a primit nimic. 
 
71. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Vil Nar Trans S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
72. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Victoria Business Concept S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
73. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Trend Times S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
74. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Music Land Impex S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
75. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Callatis Club & Pub S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
76. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Mary Schellack S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
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77. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Romar Grup S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
78. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Galle L&C S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
79. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Elconmar Star 2003 S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
80. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Cleopatra Company Exim S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
81. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Club Restaurant Flavius S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
82. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Al Metal Company S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
83. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Global Development Grup S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
84. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Lamob Marcu S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
85. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Geo Mar Com S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
86. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Kiperconstruct S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
87. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Biss S.R.L.; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
88. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Marion Production 98 S.R.L. 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
89. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Fotoexpress S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
90. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Comflorimex Serv S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
91. Proiect de hotărâre privind actualizarea situației financiar-contabile a U.A.T. Mangalia prin 

scăderea din secțiunea venituri a unor sume, urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive 
cu impact asupra veniturilor bugetului local pentru S.C. Delta Jupiter S.R.L. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
 
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 
 
4s. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal – P.U.Z. și R.L.U. – 

modificarea documentației P.U.Z. și R.L.U. ”Introducerea în intravilan a terenului reprezentând parcela 
A224/38, tarlaua 47 aprobat prin H.C.L. nr.66/26.07.2008”, jud. Constanța, mun. Mangalia, str. Oituz, 
nr.190, beneficiari Zorlescu Marius Cezar și Zorlescu Nicoleta Gina. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
5s. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mangalia pentru anul 2019. 
Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba de o solicitare din partea Spitalului Municipal 

Mangalia, cu privire la niște bani care au venit de la Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de unele 
echilibrări între alineatele bugetului local, precum și includerea unor vânzări. 

Domnul Tănase dorește să știe, deoarece în ultimele ședințe s-a precizat faptul că bugetul se va 
echilibra conform execuției bugetare, așa cum prevede și legea. 

Domnul Angelescu precizează că, exceptând contractele care se află în procedură de licitație, în rest 
sunt echilibrate. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” (domnul 
Angelescu Dragoș, domnul Ioniță Dragoș, domnul Andrei Sorin, domnul Toma Vasile, domnul Ciuraru 
Valentin, doamna Ali Leila, doamna Griguța, doamna Stan Linica, domnul Filip Dumitru, domnul Moldoveanu 
Adrian, doamna Silistră Elena și domnul Dop Oprea) și 5 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 
domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, domnul Tanasă Neculai și domnul Tănase Leonard). 

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul 
președinte închide lucrările ședinței ordinare, convocată de îndată, din data de 18.12.2019. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
IONIȚĂ DRAGOȘ-MARIAN 

 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 

 


