
 
HOTĂRÂREA NR.104 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a  

Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia” 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.79/23.04.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia, conform procesului – verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.R26683 din 23.04.2021; 

• Raportul Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mu-

nicipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R26683/07.05.2021; 

• Adresa Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia” nr.19/07.04.2021, 

înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.26683/08.04.2021, prin care se solicită desemnarea 

reprezentatului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Asociației ”Organizația de 

Management al Destinației Turistice Mangalia”; 

• Prevederile H.C.L. nr. 167/25.07.2019 privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv pentru înființarea 

”Organizației de Management al Destinației Turistice Mangalia”; 

• Prevederile H.C.L. nr.208/04.10.2018 privind participarea Municipiului Mangalia prin Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia ca membru fondator în cadrul ''Asociației de Management al Destinației Turistice Mangalia''; 

• Prevederile Ordinului Prefectului Județului Constanța nr.754 din data de 04.11.2020 privind constatarea înde-

plinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, înregistrat la sediul Primăriei Mu-

nicipiului Mangalia sub nr.61171 din 04.11.2020; 

• Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.15/2017 pentru modificarea si completarea O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfă-

șurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică, și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) și lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.d), lit.e) și lit.f), alin.(9) lit.a), art.139 

alin.(3) lit.f), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Asociației 

”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”, în persoana doamnei  ALI LEILA, identificată cu C.I. 

seria   , nr.      , domiciliată în Municipiul Mangalia, str.        , nr.    , jud. Constanța. 

 

Art.2 Persoana desemnată la art.1 va reprezenta și va apăra interesele unității administrativ-teritoriale și va exercita 

dreptul de vot aferent participațiunii Consiliului Local al Municipiului Mangalia, conform mandatului expres care va fi 

acordat de către membri Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru fiecare Adunare Generală. Orice decizie 

luată fără mandat sau peste limitele mandatului este nulă de drept și va fi sancționată conform normelor legale în 

vigoare. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre doamnei Ali Leila, 

Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”, direcțiilor și serviciilor de specialitate în 

vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru 

controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 voturi ”abținere”, 

din nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
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