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PROCES-VERBAL 

 
 

Încheiat, astăzi, 31.08.2020, cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a membrilor Consiliului 
Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1225 din data de 27.08.2020. 

Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform pre-
vederilor H.C.L. nr.52/27.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local 
al Municipiului Mangalia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 

 
La ședință, din numărul total de 19 consilieri în funcție sunt prezenți la începutul ședinței 16 

consilieri locali, astfel: 
1. Ali Leila      – prezent; 
2. Andrei Sorin Daniel    – prezent; 
3. Angelescu Dragoș    – prezent; 
4. Bănceanu Mihail     – prezent; 
5. Bociog Ștefan Dragoș    – prezent; 
6. Ciobănel Marius – Costel    – prezent; 
7. Ciuraru Valentin     – prezent; 
8. Dop Oprea      – prezent; 
9. Filip Dumitru    – prezent; 
10. Foleanu Paul    – prezent; 
11. Griguța Nicoleta    – prezent; 
12. Ioniță Dragoș-Marian    – prezent; 
13. Moldoveanu Adrian   – prezent; 
14. Moroianu Nicolae     – absent; 
15. Silistră Elena – Alexandra   – absent; 
16. Stan Linica      – absent – prezent de la punctul nr.1; 
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 16 consilieri 

locali. 
 
La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – Secretar General Municipiu. 
Domnul Angelescu Dragoș, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Mangalia cu Ambasada Statelor Unite ale 

Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiției ”Creșa 
Mangalia”;  

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiții ”Modernizare Supraetajare, Extindere și Închidere Terasă la 
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța, Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică”;  

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu 
titlul ”Modernizare clădiri publice – Liceul Teoretic Callatis, municipiul Mangalia, județul Constanța” aferentă 
proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul Callatis, Mangalia, județul Constanța;  

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu 
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titlul ”Modernizare clădiri publice – Școala Gimnazială Sf. Andrei, Municipiul Mangalia, județul Constanța” 
aferentă proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Sf. Andrei”;  

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu 
titlul ”Modernizare clădiri publice – Grădinița Nr.3, Municipiul Mangalia, județul Constanța” aferentă 
proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Grădinița Nr.3, Municipiul Mangalia, Județul 
Constanța”; 

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 44.112mp situat în 
Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, Nr.1A, Jud. Constanța; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici 
aferente proiectului: ”Înființare sistem irigații: zona Biblioteca Municipală; zona str. Teilor; scuar ancora Port 
turistic; scuar Primărie; parc str. Ștefan cel Mare nr. 13;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici 
aferente proiectului: ”Amenajarea parcaj Șos. Constanței în spatele blocurilor nr.12, 13, 14 și IGAF” Municipiul 
Mangalia. 
 

Domnul Ciobănel Marius participă la lucrările ședinței – 16 prezenți. 
Domnul  Tănase Leonard Florin participă la lucrările ședinței – 17 prezenți. 
Doamna Stan Linica părăsește lucrările ședinței – 16 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 16 voturi ”pen-

tru”. 
 
1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Mangalia cu Ambasada Statelor Unite ale 

Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiției 
”Creșa Mangalia”. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de investiția în vederea construirii clădirii unei 
creșe în municipiul Mangalia, pe terenul pentru care a fost aprobată dezmembrarea în ședința anterioară. La 
acest moment se aprobă asocierea și protocolul de predare primire a amplasamentului necesar pentru 
realizarea investiției. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
 
Doamna Stan Linica participă la lucrările ședinței – 17 prezenți. 
 
În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Modernizare Supraetajare, Extindere și 
Închidere Terasă la Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța, Pavilion B, Pavilion C și Anatomie 
Patologică”. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de un proiect depus prin Compania Națională de 
Investiții - C.N.I. S.A. cu fonduri guvernamentale, cu cofinanțare 0 din partea U.A.T. Mangalia. 
 În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu titlul 
”Modernizare clădiri publice – Liceul Teoretic Callatis, municipiul Mangalia, județul Constanța” 
aferentă proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Liceul Callatis, Mangalia, 
județul Constanța. 
 Domnul Președinte precizează faptul că, așa cum este cazul și următoarelor două proiecte de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi, este vorba de finanțare europeană, cu o cofinanțare de 2% din partea 
U.A.T. Mangalia, în cadrul modernizării, eficientizării energetice a clădirii, prin modernizarea rețelei de 
termoficare, rețelelor electrice, anveloparea clădirilor și eficientizarea din toate punctele de vedere în ceea 
ce privește consumul de energie și emisii de bioxid de carbon. 
 Domnul Tănase solicită ca, în cel mai scurt termen posibil, să se țină o ședință de îndată a Consiliului 
Local, pentru alocarea, către școli, a fondurilor necesare pentru începerea noului an școlar, deoarece 
întâmpină probleme, au lipsă de fonduri, au facturi neplătite, încă, la furnizori. Din cunoștințele sale, a înțeles 
că au fost depuse solicitări pentru aceste fonduri. Revine cu rugăminte să se ia în calcul desfășurarea unei 
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ședințe de îndată, deoarece acestea sunt adevăratele urgențe ale Mangaliei, și nu loturi pentru vile de vacanță 
și să se acorde școlilor banii pentru a putea începe, în condiții optime, noul an școlar. Trebuie pregătite 
clasele, iar școlile nu au bani nici măcar pentru dezinfectanți. Totodată, dorește să reamintească și de bursele 
elevilor, care, încă, nu au fost plătite. 

Domnul Președinte precizează faptul că, în urma cu o săptămână, au fost purtate discuții cu 
conducerile unităților de învățământ. Va fi o ședință ordinară care se va convoca în cel mai scurt timp, pentru 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mangalia prin care se vor asigura toate 
fondurile care au fost solicitate de unitățile de învățământ. 

Domnul Tănase menționează faptul că, în decursul acestei săptămâni nu se poate ține o ședință 
ordinară, deoarece nu se va respecta termenul prevăzut de lege. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de convocarea unei ședinței în termenul legal. 
 În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu titlul 

”Modernizare clădiri publice – Școala Gimnazială Sf. Andrei, Municipiul Mangalia, județul Constanța” 
aferentă proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Sf. Andrei”. 

 
Domnul Ciobănel părăsește lucrările ședinței – 16 prezenți. 
 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) cu titlul 

”Modernizare clădiri publice – Grădinița Nr.3, Municipiul Mangalia, județul Constanța” aferentă 
proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Grădinița Nr.3, Municipiul Mangalia, 
Județul Constanța”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 44.112mp situat 

în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, Nr.1A, Jud. Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de terenul din stațiunea Venus care va fi pus la 

dispoziția Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Agenția Națională de Locuințe – 
A.N.L., în vederea realizării unor locuințe prin credit ipotecar, proiect care a mai fost prezentat și în ședințele 
anterioare. 

Domnul Tănase dorește să facă, încă odată, apel la administrația publică locală în vederea prioritizării 
cheltuirii banilor publice, cheltuială care este una substanțială pentru realizarea infrastructurii acestui 
cartier de case de vacanță și să fie redirecționați aceste fonduri către prioritățile și necesitățile orașului. 
Cartierul Dobrogea I nu are utilități, nu are străzi, există încă străzi de pământ în Mangalia. Propune 
cheltuirea banilor contribuabililor din Mangalia cu și pentru necesitățile lor, și să fie lăsate vilele de vacanță 
din stațiune, într-un plan secund. Revine cu mențiunea că face un nou apel de a se amâna, abandona pentru 
moment acest proiect, și să se facă mai târziu. Proiectul este bun, aduce venituri la bugetul local, fapt pe care 
nu îl neagă, dar implică o foarte mare cheltuială din partea municipalității și din partea bugetului local, prin 
asigurarea infrastructurii, a străzilor pentru 50 de vile de vacanță, lucru pe care nu îl consideră oportun și 
prioritar la acest moment, existând alte lucrări care așteaptă de 8, 10, 12 ani, sunt oameni care cară apa cu 
bidonul, deoarece nu au utilități și cărora trebuie să li se servească interesul, în mod prioritar. Este vorba de 
cetățenii municipiului, plătitori de taxe și impozite. Face un nou apel ca acest proiect să fie lăsat pe un plan 
secund, iar aceste fonduri să fie redirecționate către necesitățile orașului. 

Domnul Președinte precizează faptul că, după cum este bine cunoscut, Programul Operațional 
Infrastructura Mare, S.C. RAJA S.A. Constanța, are întârzieri, dar se va implementa, ceea ce înseamnă că toate 
străzile din municipiul Mangalia care nu au această utilitate, o vor avea, gazele au intrat cam peste tot, din 
punct de vedere al drumurilor, există axe prioritare, dosare și proiecte depuse de către administrație în 
vederea realizării prin fonduri europene, ceea ce înseamnă că se va acoperi și acest aspect. 

Domnul Tănase menționează faptul că tocmai acest lucru l-a susținut, și anume că acești oameni stau 
de 8 ani, de 10 ani cu drumuri de pământ în Mangalia, pentru a le face drumurile pe axe prioritare, și probabil 
că va mai dura câțiva ani până la realizarea acestora. 
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Domnul Președinte precizează faptul că aceste drumuri vor fi făcute pe fonduri europene cu 
cofinanțare de 2% prin Programul Operațional Regional. 

Domnul Tănase menționează că există hotărâre de consiliu prin care se obligă să se asigure 
infrastructura de la bugetul local. 

Domnul Președinte precizează faptul că, inclusiv Stațiunea Venus în finanțare prin C.N.I. pentru 
drumuri. Aceste drumuri din cartierul nou, ce va fi înființat prin A.N.L., sunt cuprinse în acest proiect pentru 
a se obține finanțare. Nu se discută de finanțarea drumurilor pentru acest proiect din fonduri locale. 

Domnul Tănase consideră că nu trebuie să se facă confuzie, deoarece A.N.L. are mai multe programe. 
Aici este vorba de locuințe, vile cu credit ipotecar, deci nu este vorba de locuințe pentru tineri. 

Domnul Filip este de părere că s-a înțeles intervenția și propune să se treacă la vot. Prioritizarea 
lucrărilor pe infrastructura din Mangalia este evidentă, pentru toți care doresc să le vadă. 

Domnul Tănase menționează faptul că, acest lucru nu este evident, pentru cei care merg pe drumuri 
de pământ de 12 ani. 

Domnul Filip precizează faptul că, aceste probleme se cunosc de 30 de ani, iar, așa cum a explicat 
domnul președinte, toate aceste probleme sunt prioritizate și vor fi incluse în niște programe care se vor 
realiza. Are convingerea că domnul Tănase are dreptate în ceea ce privește fondul problemei, însă străzile 
din municipiul Mangalia trebuie să fie civilizate, ceea ce se și întâmplă, după cum bine se vede, însă acest 
lucru nu înseamnă că trebuie să se renunțe la proiectele de viitor. Totodată, precizează faptul că nu a cerut 
nimeni, să se aloce fonduri din bugetul local pentru a se face aceste drumuri. 

Domnul Tănase intervine cu mențiunea că tocmai acest lucru a fost votat. 
Domnul președinte menționează că nu acest lucru se votează la această ședință, ci dezmembrarea 

terenului ce reprezintă o operațiune cadastrală. 
Domnul Foleanu dorește să menționeze faptul că locuitorii din cartierul Dobrogea I merg prin praf și 

dorește să știe dacă este o prioritate să se investească banii plătiți de locuitorii Mangaliei într-un cartier de 
vile la Venus pentru a fi vândute ulterior printr-un credit ipotecar doar celor care au bani, iar cetățenii care 
plătesc taxe și impozite să meargă prin praf. 

Domnul Filip precizează faptul că obiectul discuției nu este reprezentat de alocarea fondurilor pentru 
străzile de acolo, ci despre aprobarea acestui proiect. 

Domnul Foleanu intervine cu mențiunea că acest proiect implică niște investiții din partea primăriei 
în infrastructură din bugetul local. 

Domnul Filip precizează faptul că faza de proiectare durează cel puțin 2 – 3 ani. 
Domnul Tănase solicită să ia cuvântul. 
Domnul Președinte precizează faptul că, după exprimarea votului, va putea să ia cuvântul, dar și 

faptul că la începutul ședinței a solicitat colegilor săi să țină cont de faptul că trebuie să se încadreze în 50 de 
minute. Domnul Tănase și-a exprimat punctul de vedere cât se poate de clar. Nu se poate da cuvântul de mai 
multe ori pe aceeași temă, cu aceeași rezoluție. 

Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre, după care se vor putea face și alte interpelări, 

dacă va mai fi timp. 
 
În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 4 voturi 

”abținere” (domnul Foleanu Paul, domnul Tănase Leonard, domnul Bănceanu Mihail și domnul Tănase 
Neculai). 

Domnul Tanasă dorește să știe dacă a trecut proiectul de hotărâre. 
Doamna Secretar General răspunde afirmativ. 
Domnul Tănase întreabă dacă acest proiect de hotărâre, fiind de patrimoniu, nu are nevoie de 2 treimi 

de voturi. 
Doamna Secretar General precizează faptul că este vorba despre un proiect de hotărâre privind 

dezmembrarea unui imobil teren ce se încadrează la art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G.  nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, respectiv hotărâre privind administrarea patrimoniului, și nu la art.139 alin.(2) ce 
reglementează numărul necesar de voturi pentru hotărârile de dobândire sau înstrăinare a dreptului de 
proprietate 

Domnul Tănase o întreabă pe doamna Secretar General dacă este sigură, deoarece au mai fost făcute 
astfel de erori. 

Doamna Secretar General precizează faptul că este foarte sigură, iar astfel de erori nu s-au întâmplat. 
Domnul Președinte precizează faptul că proiectul de hotărâre nu privește înstrăinarea unui bun, deci 

nu are nevoie de majoritate calificată. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferente proiectului: ”Înființare sistem irigații: zona Biblioteca Municipală; zona str. Teilor; 
scuar ancora Port turistic; scuar Primărie; parc str. Ștefan cel Mare nr. 13”. 

 
Domnul Președinte precizează faptul că, așa cum a expus și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei 

Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, este vorba de înființarea sistem de irigații 
automatizate pentru zonele în care se apropie de sfârșit realizarea investițiilor și dotare cu gazon, care 
necesită automatizare. 

Domnul Tănase dorește să știe de ce nu se contractează firma care face acest sistem de irigații și 
pentru Căminul de Bătrâni, deoarece cu peste 100.000 de lei se vor face aproximativ 3000 mp, iar la Căminul 
de Bătrâni cu 40.000 lei se va face 200mp. 

Domnul Președinte precizează faptul, că se reiau discuțiile, ca și până acum, pe niște documentații 
tehnice asumate de proiectanți și de terenuri și situații diferite, și nu și-ar dori să se mai reia această discuție. 

Domnul Tănase menționează că a fost o simplă întrebare, deoarece ar aduce multe economii la buget, 
deoarece sistemul de la Căminul de Bătrâni costă foarte mult. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Domnul Foleanu menționează faptul că este de acord cu proiectul de hotărâre însă are o rezervă în 

ceea ce privește prețul. 
 În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferente proiectului: ”Amenajarea parcaj Șos. Constanței în spatele blocurilor nr.12, 13, 14 
și IGAF” Municipiul Mangalia. 

 
Domnul Tănase consideră că prețul pentru acest proiect este foarte mare pentru 11 locuri de parcare. 
Domnul Președinte precizează faptul că pe lângă locurile de parcare, se mai amenajează și 250mp de 

trotuare, iar pe acest amplasament există și un rezervor de combustibili de la centrala din zonă care nu mai 
este folosit și care trebuie eliminat, astfel că pentru acest proiect sunt mai multe cheltuieli decât pentru cele 
11 locuri de parcare. 

Domnul Tănase își exprimă nemulțumirea cu privire la valoarea proiectului. 
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Domnul Tănase propune să se diminueze din valoare, iar cu banii rezultați să se plătească bursele 

elevilor. 
În urma apelului nominal, proiectul de hotărâre se aprobă cu 15 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere” 

(domnul Tănase Leonard). 
 

 
Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul 

președinte închide lucrările ședinței extraordinare din data de 31.08.2020. 
 
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

Secretar General Municipiu, 
Ciocănel Andreea 

 
 
 
 
 


