
HOTĂRÂREA NR.131 

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare  

între U.A.T. Municipiul Mangalia și U.A.T. Orașul Bușteni 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 02.09.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.162/30.08.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membri 

Consiliului Local; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.62773/30.08.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate al pri-

marului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.62781/30.08.2021; 

• Adresa nr.11655/17.02.2021 înaintată de Primăria Municipiului Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. Orașul Bușteni nr.151/26.08.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare 

între U.A.T. Orașul Bușteni și U.A.T. Municipiul Mangalia; 

• Acordul de colaborare nr.11368/30.08.2021 înaintat de Primăria Orașului Bușteni, înregistrat la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.62504/30.08.2021; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Socială, Sănă-

tate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia; 

 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.e) coroborat cu alin.(9) lit.c), art.139 alin.(1) coroborat cu 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 aprobă încheierea Acordului de colaborare între U.A.T. Municipiul Mangalia și U.A.T. Orașul Bușteni, având 

în vedere caracterul special al relațiilor dintre cele două localități, precum și dezvoltarea legăturilor de cooperare pe 

diverse planuri de interes comun, conform anexei ce se constituie parte integrantă la prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia să semneze în numele și pentru U.A.T. Municipiul Mangalia, 

acordul de colaborare aprobat potrivit art.1, precum și orice alte documente necesare implementării prezentului act 

administrativ. 

 

Art.3 Primarul Municipiului Mangalia prin Direcția Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate, 

va urmări ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre U.A.T. Orașul Bușteni, direcțiilor 

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 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință (domnul Menabit Ozghiun nu participă la vot) și un nr.de 19 consilieri 

locali în funcție. 
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