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HOTĂRÂREA NR.139 

privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii domiciliați în  

Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.10.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.198/11.10.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.73941 din data de 11.10.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.74851/13.10.2021; 

• Adresele Grădiniței P.P. Nr.5 Neptun, structură a Școlii Gimnaziale Sf. Andrei Mangalia, 

înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.73408/07.10.2021 și nr.73409/07.10.2021; 

• Adresa Școlii Gimnaziale Sf. Andrei Mangalia înregistrată la sediul Primăriei Municipiului 

Mangalia cu nr.74223 din data de 11.10.2021; 

• Adresa Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia înregistrată la sediul Primăriei Municipiului 

Mangalia cu nr.73705 din data de 08.10.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.68/09.06.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 

învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia în anul școlar 2021 – 

2022; 

• Prevederile H.C.L. nr.295/23.12.2020 privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii 

și elevii domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie; 

• Prevederile art.105 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile O.M.E.N. nr.3243/2021 privind structura anului școlar 2021 – 2022, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei 

Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

 

 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2), lit.d) coroborat cu  alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), 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 modifi-

cările și completările ulterioare, 

                  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii care locuiesc în zonele Herghelie, IAS Fruviileg, 

Zootehnie din Municipiul Mangalia, în valoare de 10 lei/ preșcolar pentru fiecare zi lucrătoare, reprezentând 

norma de hrană pentru copiii care frecventează cursurile Grădiniței P.P. Nr. 5 Neptun, conform anexei nr.1, 

ce se constituie parte integrantă a prezentului act administrativ. 

 

Art.2 Acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii care locuiesc în zonele Barieră, 

Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie din Municipiul Mangalia, în valoare de 8 lei/ persoană pentru fiecare zi 

lucrătoare, reprezentând costul biletului dus/ întors pentru preșcolarii și elevii care frecventează cursurile 

unităților școlare, conform anexei nr.2, ce se constituie parte integrantă a prezentului act administrativ. 

 

Art.3 Decontarea normei de hrană pentru anul școlar 2021 – 2022 se va face la sfârșitul fiecărei luni în baza 

listelor de prezență semnate de șeful de catedră și părinte. 

 

Art.4 Decontarea pentru transport aferentă anului școlar 2021 – 2022 se va face la sfârșitul fiecărei luni în 

baza contractului special încheiat cu firma transportatoare și unitățile de învățământ. 
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Art.5 Prezentul act administrativ se va aplica în limitele bugetului local, ca surse proprii și ca sume provenite 

din defalcarea unor venituri ale bugetului de stat. 

 

Art.6 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre 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 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0  voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 22.10.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL-SORIN 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


