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DISPOZIȚIA NR. 528  

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia 

în ședința extraordinară din data de 27.03.2020 

  

 

 

 Primarul Municipiului Mangalia – CRISTIAN RADU, 

 

 În temeiul art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(2) și alin.(3) lit.b), art.196 alin.(1) lit.b) și art.243 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Luând în considerare: 

▪ Prevederile Decretului Președintelui României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, în contextul extinderii infecției cu coronavirusul SARS – CoV2 stabilind în sarcina autorităților și 

instituțiilor publice măsuri specifice pentru prevenirea răspândirii COVID 19, dar și pentru a proteja populația;  

Având în vedere: 

▪ Prevederile Ordonanței Militare nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră unor bunuri și ale Ordonanței Militare nr.2 din 21.03.2020 privind 

măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19, adoptate de Ministrul Afacerilor Interne; 

▪ Prevederile Hotărârilor Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României, ale Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ale Hotărârilor 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Municipiului Mangalia; 

 Ținând cont de evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și de prognozele de creștere a 

numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS – CoV – 2; 

 

 

DISPUN: 

 

 

 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în ședință extraordinară în data de 27.03.2020 la ora 

13:00, în sala de ședințe din incinta Clubului Nautic ”Callatis”, cu proiectul ordinii de zi stabilit conform anexei, care 

se constituie parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, și se 

transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice. 

 

Art.3 Proiectele de hotărâre vor fi transmise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia, în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.1. 

 

Art.4 Membri Consiliului Local Mangalia sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise pe proiectul odinea de zi, în condițiile legii. 

 

Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta dispoziție membrilor Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității și o va afișa în 

locuri publice spre a fi cunoscută de către cetățeni. 

 

 

DATA: 23.03.2020 

 

PRIMAR, 

CRISTIAN RADU 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa la Dispoziția nr. 528/23.03.2020 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.03.2020 

 

 

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare din data de 18.02.2020 și al ședinței extraordinare convocată de 

îndată din data de 26.02.2020;  

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.3/29.01.2020 privind utilizarea excedentului 

bugetului local aferent anului 2019; 

Inițiator – Primar 

Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020; 

Inițiator – Primar 

Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Mangalia, valabile 

la data de 01.02.2020; 

Inițiator – Primar 

Aviz Comisii: Comisia Socială Sănătate, Culte și Învățământ, 

 

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Schemei de înștiințare, 

avertizare și alarmare pentru Municipiul Mangalia; 

Inițiator – Primar 

Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială 

Sănătate, Culte și Învățământ și Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.34 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu 

finanțare nerambursabilă ”GRĂDINA CULTURALĂ CALLATIS” (Cod unic proiect CALL02/115), Promoter 

proiect Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO – 

CULTURA, apelul Consolidarea antreprenorialului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte 

integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021; 

Inițiator – Primar 

Aviz Comisii: Comisia Economică Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială 

Sănătate, Culte și Învățământ; 

 

7. Proiect de hotărâre privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea  unor terenuri 

situate în Municipiul Mangalia, aflate în proprietatea S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A.; 

Inițiator – Primar 

Aviz Comisii: Comisia Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică; 

 

8. Diverse. 

 

PRIMAR, 

CRISTIAN RADU 

 

Redactat, 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


