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PROCES-VERBAL 
 
 

Încheiat, astăzi, 29.01.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a membrilor 
Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția primarului municipiului Mangalia nr.230 din 
data de 21.01.2020. 
 

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     – absent; 
9. Filip Dumitru     – prezent; 
10. Foleanu Paul    – prezent; 
11. Griguța Nicoleta    – prezent; 
12. Ioniță Dragoș-Marian    – prezent; 
13. Moldoveanu Adrian   – prezent; 
14. Moroianu Nicolae    – prezent; 
15. Silistră Elena – Alexandra  – 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 18 

consilieri locali. 
La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – secretarul general municipiu, 

domnul Nichita Lucian – Director Direcția Cultură și Sport Mangalia, domnul Georgescu Dan– 
Administrator Public. 

Domnul Tănase intervine cu precizarea că s-a trimis un proiect de hotărâre cu 20 de 
minute înainte de începerea ședinței, care conține 78 de pagini.  

Domnul Angelescu precizează că este vorba de forma finală a proiectului de hotărâre 
discutat cu o zi în urmă în Comisia Urbanism Amenajarea Teritoriului și Juridică și în Comisia 
Economică Fonduri Structurale Europene Turism și Industrie, iar azi s-a discutat și în Comisia 
Socială Culte și Învățământ, precum și din nou în Comisia Economică Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie, iar domnul Tănase intervine cu precizarea că acesta a solicitat în 
Comisia de Urbanism Amenajarea Teritoriului și Juridică să fie trimise materialele la timp pentru a 
putea fi studiate și nu i se pare oportun ca materialele să fie trimise cu 20 de minute înaintea 
începerii ședinței, deoarece proiectul vizează creșterea cu peste 20% a prețului gunoiului pentru 
populație.  Acesta nu consideră că cineva a avut timp să citească materialul pentru ședință înainte 
cu 20 de minute de începerea ședinței.  
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Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba de Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și 
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu aplicare de la 
1 ianuarie 2020. 

Domnul Tănase precizează că în Comisia de Urbanism Amenajarea Teritoriului și Juridică,  
întrunită cu o zi în urmă, materialele proiectului nu au existat, s-au purtat doar discuții libere. 
 Domnul Angelescu specifică faptul că documentația a fost dezbătută, proiectul a fost 
discutat în Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, este vorba despre același proiect 
aprobat în ședința din ianuarie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr.33, este etapa a doua de 
implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018. De 
asemenea acesta precizează faptul că proiectul de hotărâre a fost citit în integralitate, acesta 
participând în cadrul comisiei de urbanism în calitate de persoană desemnată din partea 
executivul pentru a răspunde întrebărilor. 
 Domnul Tănase îl întreabă pe domnul Angelescu dacă acesta îl poate blama deoarece 
solicită toate informațiile. Acesta precizează că în luna decembrie 2019 domnul Angelescu a 
promis că vor intra în prima ședință cele 4 proiecte înaintate de către partidul A.L.D.E. Tot în luna 
decembrie acestuia i s-a spus că bugetul local este echilibrat și s-au încasat toți banii propuși, iar 
în ședința de azi se precizează că nu s-au încasat aproximativ 17 milioane de lei.  
 Domnul Moroianu precizează că în ședința Comisiei Economice Fonduri Structurale 
Europene Turism și Industrie, nu a văzut contractul încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING, și 
dorește să știe dacă în cele 70 de pagini trimise înaintea ședinței către consilieri, este prins și 
contractul respectiv.  
 Domnul Angelescu precizează că la Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din ianuarie 2019 a 
fost atașat și contractul încheiat cu S.C. POLARIS M HOLDING.  
 Domnul Tănase intervine cu precizarea că legea prevede că un proiect de hotărâre 
împreună cu materialele aferente trebuie să fie înaintat cu 7 zile înainte de ședința ordinară către 
consilieri.  
 Domnul Angelescu face precizarea că proiectul de hotărâre a fost pe ordinea de zi 
suplimentară, acesta poate fi dezbătut chiar și în ședință. De asemenea acesta precizează faptul că 
a fost dezbătut pe îndelete în cadrul tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
 Domnul Tănase propune să se amâne proiectul de hotărâre, iar domnul Angelescu 
precizează că acesta își poate exprima opinia prin vot.  
 Se aduce la cunoștința membrilor consiliului local faptul că proiectul de hotătâre înscris la 
punctul nr.26 pe proiectul ordinii de zi a fost restras de către inițiator, conform informării 
comunicate pe email, informare ce se află la dosarul de ședință. 

 Se supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi, cu retragerea punctului nr.26 de către 
inițiator, împreună cu proiectului ordinii de zi suplimentare, și se aprobă cu 15 voturi ”pentru” 
(domnul Sorin Andrei, doamna Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, 
domnul Toma Vasile, domnul Moldoveanu Adrian, domnul Ciobănel Marius, domnul Foleanu Paul, 
doamna Silistră Elena, domnul Bănceanu Mihail, domnul Tanasă Neculai) și 3 voturi ”abținere” 
(domnul Tănase Leonard, domnul Moroianu Nicolae, domnul Bociog Dragoș). 
 

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în data 
de 09.12.2019; 

Se supune la vot și se aprobă 18 voturi ”pentru”. 
 

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

Se menționează că se pot formula propuneri. Domnul Moroianu îl propune pe domnul 
Foleanu Paul, iar domnul Ciuraru îl propune pe domnul Angelescu Dragoș.  

Se supune la vot propunerea domnului Moroianu, respectiv cea ca președintele de ședință 
să fie domnul Foleanu Paul și se respinge cu 8 voturi ”pentru” (domnul Bociog Dragoș, domnul 
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Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul, domnul 
Ciobănel Marius, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard) și 10 voturi ”abținere” 
(domnul Sorin Andrei, doamna Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, 
domnul Toma Vasile, domnul Moldoveanu Adrian). 

Se supune la vot propunerea domnului Ciuraru, respectiv cea ca președintele de ședință să 
fie domnul Angelescu Dragoș, și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul Sorin Andrei, doamna 
Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, domnul Filip Dumitru, doamna 
Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile, domnul 
Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Bociog Dragoș, domnul Tanasă Neculai, 
domnul Bănceanu Mihail, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul, domnul Ciobănel Marius, 
domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard) 

Domnul Președinte de ședință nou ales, domnul Angelescu Dragoș, preia lucările și urează 
colegilor săi la mulți ani pentru noul an, aceasta fiind prima ședință a consiliului local pe anul 
2020.  

 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Mangalia pentru anul 2019 
Domnul Președinte precizează faptul că așa cum s-a discutat cu o zi în urmă și în Comisia 

Economică Fonduri Structurale Europene Turism și Industrie, este vorba de suplimentarea 
veniturilor, iar domnul Moroianu intervine cu întrebarea dacă nu trebuia înainte să fie pusă la 
dispoziție ultima execuție bugetară, iar domnul Angelescu precizează că nu are legătură cu 
proiectul aflat pe ordinea de zi. Domnul Angelescu precizează că este vorba despre suplimentarea 
veniturilor cu suma de peste 17 milioane de lei, sumă ce a venit pe cotele defalcate din partea 
Ministerului de Finanțe Publice, bani ce au fost aprobați în ședința de Guvern de la sfârșitul lunii 
decembrie 2019. Având în vedere că Hotărârea de Guvern a fost emisă în data de 20.12.2019, 
Trezoreria de Stat a comunicat U.A.T.-urilor în cauză că vor trebui prinse în bugetul anului 2020 și 
execuția bugetară pentru ultimul trimestru din anul 2019. 

Domnul Tănase întreabă pe ce capitol au fost alocați banii. 
Domnul Angelescu precizează faptul că banii au fost introduși în zona de venituri. S-au 

echilibrat capitolele care nu au avut încasările previzionate.  
Domnul Tănase menționează că în ședința din luna decembrie s-a precizat că bugetul este 

echilibrat. Nu trebuie să se facă rectificare pe minus, deoarece au fost încasate sumele propuse. În 
prezent se precizează că nu a fost încasată suma de 4 milioane de euro. 

Domnul Angelescu precizează că suma de 17 milioane de lei a fost virată de către 
Ministerul Finanțelor Publice către Municipiul Mangalia. 

Domnul Tănase nu înțelege de ce în ședința din decembrie s-a spus un lucru în legătură cu 
bugetul, iar acum alt lucru. Acesta se simte mințit.  

Domnul Angelescu precizează că sunt doar speculații ce nu își au rostul în timpul ședinței.  
Domnul Filip întreabă unde este precizată afirmația domnului Tănase, iar domnul 

Angelescu precizează că afirmația este stipulată în declarația domnului Tănase.  
Domnul Moroianu intervine cu mențiunea că i s-a tot spus că în Comisia Economică 

Fonduri Structurale Europene Turism și Industrie va lua parte și directorul executiv pentru a 
lămuri orice situație.  

Domnul Angelescu precizează că dacă sunt întrebări în comisie la care nu se poate 
răspunde, se va solicita prezența directorului executiv. 

Domnul Moroianu afirmă că în comisia Economică Fonduri Structurale Europene Turism și 
Industrie s-a precizat de către domnul Angelescu că banii au fost alocați, s-au făcut plăți în contul 
executorilor. Acesta întreabă dacă pe linia bugetară a executărilor silite este tot suma 0, iar 
domnul Angelescu răspunde afirmativ. 

Domnul Tănase intervine cu precizarea că este ilegal conform legii.   
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” 

(domnul Sorin Andrei, doamna Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, 
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domnul Toma Vasile, domnul Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Bociog Dragoș, 
domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul, 
domnul Ciobănel Marius, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 
 

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară 
pe anul 2019; 

Domnul Angelescu precizează că este vorba de o reglementare pe Codul Fiscal ca și 
proiectul cu nr.5. Materialele au fost transmise, discuțiile au fost purtate în Comisia Economică 
Fonduri Structurale Europene Turism și Industrie, domnul Tănase intervine cu propunerea de 
schimbare a titlului proiectului. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” 
(domnul Sorin Andrei, doamna Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, 
domnul Toma Vasile, domnul Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Bociog Dragoș, 
domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul, 
domnul Ciobănel Marius, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

Domnul Tănase precizează faptul că nu există execuție bugetară, iar domnul Angelescu 
specifică că execuția bugetară este finalizată, dar nu a fost inițiată, urmând ca la următoarea 
ședință să fie pe ordinea de zi. Domnul Tănase nu înțelege cum se poate supune la vot proiectul de 
hotărâre.   

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a 

deficitului secțiunii de funcționare, aferent anului 2019; 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de sumele care au fost cheltuite din excedentul 

bugetar al anului 2018 la începutul anului 2019 care trebuie reglat în prima ședință a anului 
ulterior.  

Domnul Tănase întreabă dacă nu există o prevedere legală prin care să se specifice că din 
excedentul bugetar să se plătească întâi datoriile.  

Domnul Angelescu precizează că excedentul bugetar poate fi folosit pentru cheltuielile 
salariale și pentru datorii. Datoriile sunt din zona de investiții. Domnul Tănase întreabă dacă 
executările silite nu sunt tot datorii, iar domnul Angelescu răspunde negativ. Domnul Tănase 
precizează că pentru S.C. CALLATIS TERM S.A. se plătesc 9 milioane de lei penalități.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” 
(domnul Sorin Andrei, doamna Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, 
domnul Toma Vasile, domnul Moldoveanu Adrian) și 8 voturi ”abținere” (domnul Bociog Dragoș, 
domnul Tanasă Neculai, domnul Bănceanu Mihail, doamna Silistră Elena, domnul Foleanu Paul, 
domnul Ciobănel Marius, domnul Moroianu Nicolae, domnul Tănase Leonard). 

 
6. Proiect de hotărâre privind efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul 

de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2019 pentru S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; 
Domnul Tănase face precizarea că proiectul a fost aprobat și anul trecut, iar domnul 

Angelescu intervine cu precizarea că se aprobă în fiecare an. Domnul Tănase menționează că banii 
s-au pierdut.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 

7. Proiect de hotărâre privind privind atestarea completării inventarului bunurilor 
care aparțin domeniul publical Municipiului Mangalia; 

Domnul Președinte precizează că este vorba de cele 4 străzi din Stațiunea Saturn care sunt 
în proiectul pe fonduri europene. 

Domnul Foleanu întreabă dacă se estimează ca până la începerea sezonului estival, 
respectiv 1 Mai, să se finalizeze lucrările în Stațiunea Saturn.  

Domnul Angelescu precizează faptul că toată lumea are o emoție cu privire la subiect, 
acesta asigură că săptămânal se fac întâlniri cu reprezentanții constructorilor pentru a se discuta 
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graficul execuției. Până la jumătatea lunii mai ar trebui să fie funcțional cu cel puțin un strat de 
asfalt peste tot. Există posibilitatea ca lucrările să nu fie finalizate 100%, dar străzile vor fi 
funcționale, iluminatul public este gata din punct de vedere al infrastructurii. Totul este conform 
graficului de execuție și nu sunt emoții că va începe sezonul estival cu problemele întâmpinate în 
prezent.  

Domnul Moroianu transmite îngrijorarea din partea cetățenilor și agenților economici din 
Stațiunea Neptun. 

Domnul Președinte precizează că este vorba despre aceeași discuție. Execuția pe șantiere a 
pornit tocmai acum, deoarece acum s-au finalizat procedurile impuse de regulamentele fondurilor 
europene. Licitațiile s-au închis, s-au dat ordine de începerea lucrărilor, nu se putea aștepta prea 
mult după semnarea contractelor de finanțare, termenele fiind date din ghidul solicitantului 
pentru fiecare axă care a fost accesată.  

Domnul Foleanu precizează că în Stațiunea Neptun au început lucrările deja.  
Domnul Tanasă întreabă de ce s-a săpat în acel mod în Stațiunea Neptun.  
Domnul Președinte precizează că pe strada Plopilor din Stațiunea Neptun până la Gara 

Neptun se va sparge tot asfaltul, deoarece a fost făcut din plăci de beton, acesta nu este de durată. 
Domnul Filip menționează că proiectul, cum este el acum, este agreat și  finanțat pe fonduri 

europene. 
Domnul Foleanu întreabă care este termenul de finalizare stipulat în contract.  
Domnul Președinte precizează că termenul este de 18 luni la proiectul din Stațiunea 

Neptun. Unele tronsoane începute se vor stopa în sezonul estival, tronsoanele aduse la nivelul 
funcționalității lor, după care se vor relua lucrările în toamnă. 

Domnul Tănase nu înțelege de ce în Municipiul Mangalia durează atât de mult asfaltarea 
unor străzi și reabilitarea unor trotuare.  

Domnul Filip întreabă unde s-a mai văzut ca un drum să se facă în două săptămâni.  
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al  Direcției Cultură și Sport Mangalia; 
Domnul Președinte face precizarea că proiectul este înaintat în urma încetării mandatului 

domnului Mihai Sorin. Acesta era reprezentant în cadrul Consiliului de Administrație al Direcției 
Cultură și Sport Mangalia, fapt pentru care se va supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Domnul Tănase întreabă dacă reprezentantul trebuie să fie consilier local, iar domnul 
Angelescu precizează că reprezentantul trebuie să fie consilier local. 
 Doamna Secretar General specifică faptul că se fac propuneri pentru alegerea 
reprezentantului. 
 Domnul Toma îl propune pe domnul Moldoveanu în calitate reprezentant. 

Doamna Secretar General precizează că se va proceda la alegerea acestuia prin vot secret, 
dacă nu mai sunt alte propuneri.  
 Domnul Tănase îl propune pe domnul Toma, dar domnul Toma refuză.  
 Domnul Bănceanu întreabă dacă postul este solicitant și consideră că domnul Toma este 
potrivit pentru a fi reprezentant.  
 Domnul Tănase îl propune pe domnul Tanasă Neculai, deoarece are cunoștințe în materie 
de sport, dar și acesta refuză. 
 Doamna Secretar General pregătește buletinele de vot, le împarte consilierilor și precizează 
faptul că în dreptul propunerii reprezentantului se va bifa cu ”DA” pentru ”de acord”, iar ”NU” 
pentru ” nu sunt de acord”.  
 Domnul Foleanu întreabă ce se întâmplă dacă toți membrii votează cu ”NU”, iar domnul 
Angelescu precizează că în acest caz se reia procedura. 
 În urma votului secret, doamna Secretar General dă citire voturilor și precizează că 
proiectul de hotărâre cu propunerea formulată a fost aprobat cu 6 voturi ”împotrivă” și 12 voturi 
”pentru”, iar domnul Președinte îl felicită pe domnul Moldoveanu pentru câștigarea votului și 
poziția de reprezentant în Consiliul de Administrație al Direcției Cultură și Sport Mangalia.  
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.257/07.11.2019 
privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă ”Un viitor pentru trecut - 
clasarea și valorificarea patrimoniului epigrafic si sculptural callatian” Cod unic proiect 
CALL01-9, Promotor de Proiect (PP) Direcția Cultură si Sport Mangalia 

Domnul Președinte precizează că se modifică valoarea proiectului deja aprobat la suma de 
604.935,49 lei inclusiv T.V.A. 

Domnul Bănceanu întreabă ce costuri eligibile sunt în proiect, iar domnul Președinte îi dă 
cuvântul domnului manager al Direcției Cultură și Sport Mangalia, Nichita Lucian. Acesta 
precizează că nu există cofinanțarea din bugetul local, costul proiectului fiind susținut în totalitate 
din sursă externă, așa cum s-a precizat și la momentul aprobării hotărârii inițiale. 

 Domnul Foleanu precizează că dacă se fac cheltuieli neeligibile, acestea se plătesc. 
 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea accesului la sistemul 

educațional prin reabilitarea infrastructurii publice” și a surselor de finanțare”; 
Domnul Președinte face precizarea că este vorba despre Școala Gimnazială Gala Galaction. 

Procedura este în faza de precontractare, proiectul a fost eligibil, fapt pentru care trebuia introdus 
proiectul de hotărâre în ședință pentru aprobarea surselor de finanțare pe zona eligibilă și 
neeligibilă, cofinanțarea inclusiv. 

Se întreabă care este valoarea proiectului, iar domnul Angelescu precizează că valoarea 
proiectului este de 621.500,49 lei (inclusiv T.V.A.), contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului în cuantum de 314.998,97 lei inclusiv T.V.A. reprezentând cofinanțarea proiectului. 

Domnul Foleanu întrebă dacă noua școală se va construi în alt loc, iar domnul Angelescu 
precizează că se va construi pe locul actualei școli, urmând a se clarifica și situația elevilor pe 
perioada executării lucrărilor. 

 Domnul Bănceanu îl întreabă pe domnul Angelescu la ce soluții s-au gândit.  
 Domnul Angelescu precizează că o soluție ar fi în incinta Colegiului Economic, unde se 

învață într-un singur schimb sau cei din Colegiul Economic se mută în clădirile disponibile din 
incinta Liceului Tehnologic Ion Bănescu. Decizia trebuie discutată și în cadrul Inspectoratului 
Județean Școlar.  

 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 
învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul 
școlar 2020 – 2021; 

Domnul Tănase întreabă dacă este vreo modificare față de anul trecut, iar domnul 
Angelescu precizează că nu este nicio modificare, proiectul vine în urma avizului Inspectoratului 
Județean Constanța din data de 20.12.2019.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.240 din 
06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare acordate elevilor 
din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, semestrul I, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Domnul Președinte precizează că este vorba de Colegiul Economic care la momentul 
solicitării inițiale a omis un număr de 3 burse, iar doamna Secretar General intervine cu 
precizarea că la primul proiect pe semestrul I, la bursele de merit în loc de 1113 vor fi 1134, iar 
bursele sociale în loc de 231 vor fi 234. Domnul Președinte specifică că acestea au fost calculate 
greșit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.103 din 
05.06.2019 privind aprobarea numărului burselor acordate elevilor din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mangalia în anul școlar 2018-2019, 
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semestrul II; 
Domnul Președinte face precizarea că modificarea este pentru semestrul II, iar domnul 

Tănase intervine cu întrebarea dacă s-au alocat bani pentru rectificarea de buget la proiectele 
menționate. Domnul Președinte menționează faptul că pentru proiectul de buget pe anul 2020 
banii vor fi incluși. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de 
interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
pentru anul 2020; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și 
lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul 
comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și persoanele care au 
copii în plasament; 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.  
 

Doamna Silistră părăsește sala – 17 prezenți  
 
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune 

nr.80 din 18.06.2007, beneficiar fiind Ionescu Gelu-Iulian; 
Domnul Foleanu întrebă care este valoarea redevenței și pe ce perioadă, iar doamna 

Secretar General precizează că valoarea redevenței este de 600 euro/an pentru perioada ce a 
rămas din contract. Sunt contracte de concesiune a căror proprietari de construcții au vândut 
imobilele respective, se va face cesiunea contractului și actualizarea redevenței.   

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

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune 
nr.22897 din data de 07.11.2000, beneficiari fiind Matei Traian și Ștefan Lidia; 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de 1151 de euro/an pentru o suprafață 
de 2.376mp în zona George Enescu. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.  
 Domnul Tănase întreabă dacă există acordul tuturor beneficiarilor pentru redevență, iar 
doamna Secretar General confirma cele întrebate, conform materialelor comunicate.   
 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune 
nr.811 din 19.08.2004, beneficiari fiind Crăciun Viorel-Daniel și Crăciun Adriana-Doinița; 

Domnul Președinte precizează că este vorba despre 391 euro/an pentru o suprafața 
concesionată de 140mp în zona Stațiunii Venus, Strada Dem Rădulescu, Nr.70.  

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.  
 
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune 

nr.65 din 15.06.2007, beneficiar fiind Călărașu Marian; 
Domnul Președinte precizează că este vorba despre 600 euro/an pentru o suprafață 

concesionată de 500mp în zona Str. Emil Cioran. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.  

 
20. Proiect de privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.61 din 

01.09.2017, beneficiar fiind Turc Gabriela și Daminger Daniela - Iuliana; 
Domnul Președinte precizează că este vorba de 226 euro/an pentru o suprafață 

concesionată de 34mp în Stațiunea Jupiter. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”.  

 Domnul Tănase întreabă dacă s-a schimbat proprietarul, deoarece contractul este recent, 
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iar domnul Angelescu afirmă cele spuse de către acesta, fiind vorba de o cesiune de contract.  
 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în 
suprafață de 374mp din acte (389mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. 
Portului, nr.75, jud. Constanța, beneficiar S.C. Luca S.R.L.; 

Domnul Președinte precizează că este vorba despre valoarea 4.510 euro/an fără T.V.A., în 
proiectul de hotărâre fiind o eroare de redactare, pentru suprafața de 374mp. 

Domnul Foleanu întreabă dacă beneficiarul este de acord cu redevența stabilită, iar doamna 
Secretar General precizează că beneficiarul și-a exprimat acordul în scris cu privire la redevența 
stabilită, conform materialelor transmise. 

De asemenea, domnul Sorin Andrei face mențiunea că, fiind vorba de constituirea unui 
drept de superficie, propunerea pentru durata contractului va fi de 10 ani, așa cum s-a procedar de 
fiecare dată.  

Se supun la vot cele două amendamente și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate și se 

aprobă cu 17 voturi ”pentru”.  
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 9mp 
situat în Municipiul Mangalia, str. Muncitorului, nr.4, bl.M4, sc.B, jud. Constanța; 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1046mp 
situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Faleza Neptun, nr.15, jud. Constanța; 

Domnul Președinte precizează că este vorba de 166,159 euro fără T.V.A. pentru 1046mp.  
Domnul Moroianu întreabă dacă beneficiarul a fost de acord cu suma stabilită de către 

evaluator, iar doamna Secretar General precizează că toate proiectele au acordul beneficiarilor 
atașat la dosar. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 707mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr.105, jud. Constanța; 
Domnul Președinte precizează că este vorba de 15.288 euro fără T.V.A. pentru o suprafață 

de 707mp. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ternului în suprafață de 5036mp 

din acte (5492mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str. Nicolae 
Iorga, nr.16, jud. Constanța; 

Domnul Președinte precizează că este vorba de 737.609 euro fără T.V.A. pentru suprafața de 
5492mp. 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării construcției în suprafață de 
37,20mp situată în Municipiul Mangalia, str.Dimitrie Bolintineanu, nr.3, jud. Constanța – 
Retras de către inițiator conform informării aflată la dosarul ședinței. 

 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață 

de 2330mp situat în stațiunea Venus, Strada Nicolae Iorga, Municipiul Mangalia, Județ 
Constanța; 
  Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 

28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniu public în domeniul privat al 
municipiului Mangalia și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al U.A.T. Mangalia; 
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  Domnul Andrei Sorin dorește să facă un amendament în sensul în care: la Anexa nr.1 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat se va completa cu un punct, respectiv Str. 
Gala Galaction nr.38D cu o suprafață de 1366mp, terenul fiind menționat în Anexa nr.2 și omis din 
Anexa nr.1. De asemenea, la Anexa nr.2 privind actualizarea inventarului domeniului privat să vor 
elimina 3 puncte, respectiv pct.16, pct.17 și pct.18, adică cele cu privire la cei 82mp din Str. Vasile 
Alecsandri nr.2C și două poziții cu 56mp din Str. Vasile Alecsandri nr.2B și nr.2A, întrucât s-a 
observat o eroare la aceste poziții. Acestea sunt cuprinse deja într-un alt inventar. 
  Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Sorin Andrei și se aprobă cu 17 
voturi ”pentru”. 
  Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul 
aprobat și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
  
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ NR.1 
 
  Domnul Tănase precizează faptul că a rugat în Comisia Urbanism Amenajarea Teritoriului și 
Juridică ca atunci când există anexe și liste cu proprietari diferiți să fie supuse aprobării individual 
la vot, deoarece există posibilitatea ca un consilier local să fie împotriva unui singur punct de pe 
listă și atunci va pica tot proiectul. Sau mai există posibilitatea ca prefectul să atace pentru unul 
singur dintre terenurile aferente hotărârii și atunci vor pica toate. 
  Domnul Angelescu precizează că din punct de vedere al Prefecturii, aceasta poate ataca 
parțial hotărârea, iar domnul Tănase intervine cu mențiunea că unora care deja au construit, li s-
au anulat contractele de concesiune, deoarece au pierdut în instanță. Domnul Angelescu 
precizează faptul că nu a fost cazul Municipiului Mangalia. 
  Domnul Andrei Sorin vine cu propunerea de a îmbrăca fiecare proiect de hotărâre pentru 
fiecare punct, sau se va da citire și se va supune la vot pentru fiecare poziție și în mod excepțional 
dacă o poziție nu este validată de plenul Consiliului local aceasta va fi retrasă de pe ordinea de zi. 
 
 1s. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu privind ajustarea 
prețului/tarifului de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către S.C. 
Goldterm Mangalia S.A. în Municipiul Mangalia; 
  Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului Dan Georgescu, administratorul public al 
municipiului Mangalia. 
  Domnul Dan Georgescu precizează că având în vedere o scădere a prețului gazului care s-a 
menținut în ultimele luni ale anului trecut, se cere un acord de pricipiu pentru a putea depune 
documentația la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea obținerii 
avizului pentru scăderea prețului, urmând să se revine în ședință de consiliu cu avizul obținut de 
la A.N.R.E. pentru aprobarea noului preț de producție. În aceeași sedință de consiliu se poate 
aproba, atât prețul de producție avizat de A.N.R.E., cât și prețul de vânzare către populație pe care 
îl aprobă consiliul local, sperând să fie sub 200 lei. Este o scădere semnificativă a prețului la gaz 
care are componenta cea mai mare. 
  Domnul Angelescu precizează că în primul rând acesta este o generare a scăderii prețului 
de producție, în al doilea rând este vorba despre investițiile în tehnologia pentru fiecare centrală 
conduc la eficientizarea costului de producție, iar domnul Georgescu intervine cu precizarea că 
gigacalorimetrul pentru fiecare apartament duce la o scădere a consumului. Domnul Angelescu 
specifică că se va iniția o solicitare către A.N.R.E. pentru aprobarea noilor tarife, mai mici decât 
cele din prezent, dacă A.N.R.E. este de acord se va reveni în Consiliu local pentru aprobarea noilor 
prețuri. 
  Domnul Tănase precizează că în ultima ședință s-a votat acoperirea pierderilor de la S.C. 
GOLDTERM Mangalia S.A. deoarece din cauza consumului redus, gigacaloria a costat mai mult, iar 
în prezent se constată că gigacaloria a costat mai puțin, din luna octombrie de când a scăzut prețul 
gazului.  
  Domnul Georgescu precizează că pierderile aprobate sunt pierderi tehnologice, pe care, 
conform legii, A.N.R.E. nu le poate suporta, astfel sunt suportate de Consiliul local. 
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  Domnul Tănase dorește să știe ce înseamnă pierderea tehnologică, iar domnul Georgescu 
precizează că aceasta înseamnă că în calculul prețului de producție se discută despre un 
randament pe care producătorul îl dă. S.C. GOLDTERM Mangalia S.A. față de alte societăți, este o 
societate care face producție, transport și distribuție, pierderile care există sunt o dată în 
producție, în randamentul cazanului și ceea ce iese din centrală. Există un gigacalorimetru care 
citește cantitatea de energie termică care iese din centrală, se vorbește de partea de producție la 
ieșirea din centrală, iar între calculul pe care îl fac producătorii la randamentul cazanului în 
momentul producției, respectiv anii anteriori anului 2000 până la momentul actual, acele cazane 
nu mai au randamentul respectiv plus pierderile din instalația din centrală. Astfel, este o diferență 
între ceea ce constată producătorul în jur de 80% - 90% și ceea ce se constată de S.C. GOLDTERM 
MANGALIA S.A. undeva la 70%. Datele menționate se află în bilanțul termoenergetic care se 
aprobă în consiliu în fiecare an, foarte explicit pe fiecare centrală în parte. Transportul reprezintă o 
componentă importantă, de la centrală până la consumator. Se face o diferență pe ramuri de la 
centrală până la intrarea în bloc, însumate blocurile care fac parte din ramura respectivă, implicit 
apare o altă pierdere generată de vechimea rețelelor de distribuție. 
  Domnul Tănase intervine cu precizarea la costul gigacaloriei în luna noiembrie 2019. 
Acesta a fost aproximativ 300 de lei/ gigacalorie totuși s-a încasat o sumă mai mare, aproximativ 
400 de lei. În situația dată, domnul Tănase se întreabă dacă nu cumva S.C. GOLDTERM MANGALIA 
S.A. trebuie să fie pe plus și nu pe minus. Dacă se va diminua prețul gigacaloriei, care va fi 
pierderea? Acesta precizează că anul acesta s-a aprobat un împrumut pentru a plăti gazele.  
  Domnul Georgescu precizează că este vorba despre o subvenție, nu o gaură cum o numește 
domnul Tănase. 
  Domnul Filip întreabă dacă există un randament mic al centralelor, deoarece acestea sunt 
vechi. 
  Domnul Georgescu precizează faptul că din anul 2012 de când S.C. GOLDTERM MANGALIA 
S.A. a preluat serviciul cu privire la agentul termic, nu s-a investit în cazane, s-a investit în 
arzătoare, trecându-le de pe combustibil lichid. Acesta precizează că pierderea pe care a avut-o 
societatea este tehnologică impusă în calcule, este o pierdere pe care A.N.R.E. nu o acceptă și pe 
care, conform legii, Consiliul local o acoperă. Ultima modificare legislativă apărută în Monitorul 
Oficial nr.17 din 13 ianuarie 2020, face referire la același lucru. 
  Domnul Foleanu întreabă dacă modificarea prețului de producție al gigacaloriei se face cu 
data micșorării prețului la gaz, iar domnul Georgescu intervine cu precizarea că se face cu data 
aprobării de către A.N.R.E. Domnul Foleanu întreabă dacă data aprobării de către A.N.R.E. poate fi 
luna noiembrie, iar domnul Georgescu specifică că nu poate fi luna noiembrie, ci ianuarie, 
februarie când va fi profit dacă nu cumva va exista producție mai mică datorită temperaturilor 
ridicate. 
  Domnul Moroianu se întreabă dacă va fi cazul de un nou împrumut având în vedere că 
pierderile tehnologice probabil se vor menține și pe anul următor, iar domnul Angelescu intervine 
și precizează că afirmațiile domnului Moroianu nu au legătură cu proiectul de pe ordinea de zi. 
  Domnul Moroianu atrage atenția că fiecare proiect de hotărâre este inițiat de primar, iar 
acesta nu participă la nicio ședință.  
  Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 

2s. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață 
de 2526mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, TEREN SILVIA1, Lotul Nr.2, Jud. 
Constanța; 
  Domnul Bănceanu dorește informații cu privire la proiect. 
  Domnul Sorin Andrei precizează că este vorba despre stațiile de pompare aflate în 
Stațiunea Venus și terenul aferent unui activ cu destinația de discotecă. Există 3 proprietari, o 
societate S.C. VENUS HOLIDAY 2000, societatea care deține hotelul Afrodita și Hotel Tourqouise. 
Dezmembrarea a fost necesară pentru a putea fi atribuite terenurile conform activelor pe care le 
dețin. Cu alte cuvinte, există și o cale de acces, pentru a putea intra pe fiecare proprietate în parte.  
  Domnul Bănceanu întreabă dacă este vorba despre 3 proprietari pe un singur teren în 
indiviziune.  
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  Domnul Sorin Andrei precizează că se discută de o cale de acces și de teren aferent 
construcției. 
  Domnul Foleanu întreabă dacă este drept de servitute, iar domnul Sorin Andrei face 
precizarea că este drept de servitute pentru toți, iar în același timp terenul aferent construcțiilor. 
  Domnul Foleanu face precizarea că la S.C. VENUS HOLIDAY a apărut o suprapunere cu un alt 
proprietar privat, situație apărută în urmă cu două săptămâni la O.C.P.I.  
  Domnul Sorin Andrei menționează că se discută în proiect de stații de pompare, iar domnul 
Foleanu precizează că este vorba despre un atelier tehnic. 
  Domnul Angelescu precizează că referatul de admitere de la cadastru, de la A.N.C.P.I. este 
eliberat în data de 05.12.2019, data fiind foarte recentă. 
  Doamna Secretar General precizează că dacă va fi o suprapunere pe teren, în urma 
comunicărilor de la O.C.P.I., se va face actualizare cadastrală, momentan acestea fiind datele 
comunicate de O.C.P.I.   
  Domnul Angelescu specifică faptul că în procedura cadastrului, în momentul în care se 
constată suprapunerile terenurilor se va face actualizare de cadastru cu schimbare de geometrie a 
terenurilor respective. Dacă nu se discută despre suprapuneri peste construcții, acesta nu vede o 
problemă în a merge proiectul mai departe în forma prezentată.  
  Domnul Foleanu a tras un semnal de alarmă că este o suprapunere de terenuri în zona 
respectivă. 
  Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ NR.2 
 

1ss. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a O.U.G. nr.74/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și 
a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, pentru serviciul de salubrizare din 
Municipiul Mangalia; 
 
  Domnul Președinte precizează faptul că subiectul a fost dezbătut în comisiile de specialitate 
și speră să fi înțeles toată lumea despre ce este vorba.  
  Domnul Bociog dorește să facă o precizare cu privire la proiect. Acesta și-ar fi dorit ca 
materialele aferente proiectului să fi fost puse la dispoziție mai devreme pentru a putea fi înțeles 
în totalitate proiectul. România în momentul actual este la un pas de încălcare a legii pe partea de 
mediu. La nivel național este sistemul de management integrat al deșeurilor care ar fi trebuit deja 
implementat până la această dată. Având în vedere că nu a fost implementat până la data actuală, 
Uniunea Europeană a dispus niște penalități înainte de a intra în zona de încălcare a legii. 
Penalitățile s-au tradus printr-o taxă sau o contribuție la o economie circulară. Cetățenii trebuie să 
înțeleagă că acea taxă nu este plătită doar de către municipiul Mangalia, este plătită de toată țara. 
Întârzierea punerii în aplicare a O.U.G. nr.74/2018 nu face decât să îngreuneze tot ceea ce 
înseamnă implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel național. Acest 
lucru înseamnă responsabilitate din partea cetățenilor, taxa înseamnă că cetățenii nu își reciclează 
deșeurile selectiv. Acesta dorește să nu se înțeleagă altceva, cum ar fi majorări. Consideră că nivelul 
conștientizării este ridicat pentru a înțelege ceea ce înseamnă o taxă implementată, 
responsabilitatea la nivel de Uniune Europeană și dorește ca aspectele prezentate să nu fie tratate 
altfel decât sunt ele în realitate. Acesta explică și speră să înțeleagă și cetățenii orașului că nu este 
vorba despre o majorare de tarif a serviciilor de salubrizare, ci este strict o taxă impusă de 
Uniunea Europeană pe care municipiul Mangalia trebuie să o suporte, pentru faptul că nu selectăm 
selectiv gunoiul.  
 
 Domnul Foleanu părăsește sala – 16 prezenți. 
 
 Domnul Filip îl felicită pe domnul Bociog pentru intervenția coerentă și explicită asupra 
proiectului.  
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  Domnul Moroianu precizează că în contractul cu S.C. POLARIS M HOLDING se specifica că 
trebuie să construiască 80 de ghene de gunoi pentru a colecta selectiv deșeurile.  
  Domnul Angelescu menționează că este vorba de 40 de ghene de gunoi. Din 90 de ghene de 
gunoi, 96 de ghene existente în Mangalia la ora actuală, investiție care s-a realizat prin anul 2014-
2015 de către S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L., cele 40 de ghene de gunoi sunt în teren, sunt 
funcționale, problema este că nu sunt exploatate corect de către cetățeni. În contract, în actul 
adițional semnat în anul 2013 se stipulează amenajarea a 40 de platforme subterane de 
precolectare și colectare a deșeurilor. 
  Domnul Tănase este de părere că administrația publică trebuie să creeze cadrul ca cetățenii 
să poată duce gunoiul sortat selectiv, colectat, iar domnul Angelescu intervine cu precizarea că 
acele 40 de platforme subterane au câte 4 containere de gunoi.  
  În sală au loc discuții. 
  Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 
(domnul Sorin Andrei, doamna Ali Leila, domnul Angelescu Dragoș, domnul Ciuraru Valentin, 
domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, doamna Stan Linica, 
domnul Toma Vasile, domnul Moldoveanu Adrian, domnul Bociog Dragoș, domnul Tanasă Neculai, 
domnul Bănceanu Mihail, domnul Ciobănel Marius) și 2 voturi ”abținere” (domnul Moroianu 
Nicolae, domnul Tănase Leonard). 
 
  Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, 
domnul președinte declară închise lucrările ședinței ordinare din data de 29.01.2020 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 
 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 

  
 


