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HOTĂRÂREA NR.22 

privind acceptarea de către Municipiul Mangalia a sponsorizării efectuată de S.C. Oxygen Residence  

Neptun S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, Șos. Nordului, nr.94E, parter, Ap.1 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.42/08.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.16719/08.03.2021; 

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

aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R16719/16.03.2021; 

• Adresele înaintate de S.C. Oxygen Residence Neptun S.R.L., înregistrate la sediul Primăriei Muni-

cipiului Mangalia sub nr. 66154 din 24.11.2020 şi nr.13665 din 25.02.2021; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulte-

rioare; 

• Prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 

În temeiul prevederilor art.108, art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.240 şi art.243 alin.(1) lit.a) prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se acceptă de către Municipiul Mangalia, sponsorizarea în valoare de 466.132,46  lei, inclusiv T.V.A. 

efectuată de către S.C. Oxygen Residence Neptun S.R.L., cu sediul social în  București Sectorul 1, Șos.  

Nordului, Nr.94E, parter, Ap.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/15637/2018, CUI 

40073001, având ca obiect realizarea lucrărilor de ”Amenajare peisagistică, parcare și iluminat exterior” 

pe terenul situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, str. Gala Galaction, nr.72, jud. Constanța, 

aparținând domeniului privat al U.A.T. Mangalia, înscris în Cartea Funciară nr.111574, cu număr cadastral 

111574. 

 

Art.2 Se aprobă Contractul de sponsorizare, reprezentând anexă la prezentul act administrativ. 

 

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia să semneze, în numele și pentru Municipiul 

Mangalia, contractul de sponsorizare aprobat la art.2 din prezentul act administrativ. 

 

Art.4 După finalizarea lucrărilor de reabilitare, acestea vor fi preluate pe bază de proces – verbal de predare 

– primire de către o comisie stabilită prin dispoziția Primarului Municipiului Mangalia și vor fi înregistrate 

în evidența contabilă a Municipiului Mangalia. 

 

Art.5 Ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ cade în sarcina Direcției Gospodărire Urbană și 

Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia. 
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Art.6 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Oxygen 

Residence Neptun S.R.L., 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 cunoscut de către cetățeni. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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Anexă la H.C.L. nr.22/29.03.2021 

 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

 

1.1. S.C.OXIGEN RESIDENCE NEPTUN S.R.L., cu sediul social în  București Sectorul 1, Șoseaua 

Nordului, nr.94E, parter, Ap.1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.40/15637/2018, CUI 

40073001, contul bancar RO75CECEB00030RON0338624, deschis la CEC BANK, reprezentată prin 

Administrator dl. MARIN FINEL – DĂNUȚ, în calitate de Sponsor, 

 şi 

1.2. MUNICIPIUL MANGALIA,  cu sediul în Mun. Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 13, cod 905500, Jud. 

Constanţa, având codul unic de înregistrare nr. CUI 4515255,  cont RO53 TREZ 23320370101 XXXXX, 

deschis la Trezoreria Mangalia, telefon: 0241751011, fax: 0241755606, email: secretariat@primaria.man-

galia.ro, reprezentată prin PRIMAR, dl. RADU CRISTIAN, în calitate de Beneficiar,  

 

  au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, în temeiul  Legii nr.32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, şi H.C.L. nr.22 din 29.03.2021, cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.Obiectul prezentului contract îl reprezintă sponsorizarea Beneficiarului, pe cheltuiala Sponsorului, cu 

realizarea lucrărilor de ”Amenajare peisagistică, parcare și iluminat exterior” pe terenul situat în 

Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, str. Gala Galaction, nr.72, jud. Constanța, aparținând 

domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia, înscris în Cartea Funciară nr.111574, cu nr. cadastral 

111574. 

2.2. În scopul prevăzut la pct.2.1., Sponsorul înțelege să sponsorizeze Beneficiarul cu contravaloarea tuturor 

lucrărilor de ”Amenajare peisagistică, parcare și iluminat exterior” pe terenul situat în Municipiul 

Mangalia, stațiunea Neptun, str. Gala Galaction, nr.72, jud. Constanța, aparținând domeniului privat al 

U.A.T. Municipiul Mangalia, înscris în Cartea Funciară nr.111574, cu nr. cadastral 11157, incluzând 

contravaloarea bunurilor și serviciilor/ lucrărilor menționate în devizele de lucrări propuse, după cum 

urmează:  

 
Nr. 

Crt. 
Denumire U.M. Cant. 

Pret 

-lei- 

Valoare 

-lei- 

1.1 
LUCRĂRI DE AMENAJARE PEISAGISTICĂ ŞI  

PARCARE 
    

1 Pregătire teren     

2 Defrişare arbuşti şi arbori 15 zile x3 pers. buc 45 202 9090 

3 
Pichetarea terenului/decopertare strat de pământ vegetal 

cca 20 cm - operaţiuni cu utilajul(ore) 
h 100 115 11500 

4 Încărcare şi transport(ore) h 64,43 115 7410 

5 Compactare(ore) h 40 50 2000 

6 Execuţie fundaţie     

7 
Strat piatră piatră spartă 24 mm-cantitate piatră spartă 0-

63 
to 1245 55,58 69197,10 

8 Compactare mp 2931 3 8793 

9 Operaţiuni cu utilajul(ore) h 50 120 6000 
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10 Manoperă  1 26000 26000 

11 Încadrare cu borduri - 534 ml     

12 Beton pentru motarea bordurilor mc 10 450 4500 

13 Bordură din beton 10x15x50 cm ml 534 20 10680 

14 Manoperă montata bordură ml 534 21,45 11454,30 

15 
Execuţie suprafaţă carosabilă- alei acces şi locuri de 

parcare 
    

16 
Nisip pentru pavare cca7cm/mp x1721mp=120mc 

120mc x 2to/mc 
to 240 65 15600 

17 
Pavele vibropresate carosabile forma,,I,, cu grosime de 6 

cm 
mp 1721 54 92934 

18 
Manoperă montaj pavele(nisip pentru rostuire, manoperă 

rostuire, compactare) 
mp 1721 45 77445 

19 
Realizare zidărie finisată pentru amplasarea reclamei 

– fundaţie şi zidărie 
    

20 Operaţiuni şi materiale pentru realizare fundaţie     

21 Săpătură manuală 2,4 mc, 1 muncitor x1zi buc 1 280 280 

22 Realizare armătură din PC 52 şi OB37 buc 1 1100 1100 

23 Compactare buc 1 20 20 

24 Beton şi manoperă de turnare mc 2,35 480 1128 

25 Operaţiuni şi materiale pentru realizarea zidăriei     

26 Bolţari zidărie 11 rândurix10buc/rând buc 110 5,88 646,80 

27 Manoperă montat zidărie mp 8 14 112 

28 
Aplicare strat de hidroizolaţie pe fundaţie şi 50 cm 

zidărie 
buc 1 80 80 

29 Manoperă aplicare tencuială mp 16 20 320 

30 Amenajare spaţii verzi cu gazon natural mp 922 17 15674 

TOTAL 1 371.964,20 

1.2 LUCRĂRI DE  ILUMINAT EXTERIOR     

1 Tub riflat roşu Dn50 m 150 2,80 420 

2 Cutii cu conexiuni T250-OBO, 240x190x90 buc 10 52,45 524,50 

3 Regleta conexiuni LTF12-4 12310008 buc 15 4,93 73,95 

4 Întrerupător automat PLN4 C6/1N buc 10 26,59 265,90 

5 Cablu CYABY 3X1,5mm m 200 3,53 706 

6 Cablu CYABY 5X4mm m 165 11,03 1818,30 

7 Platbandă OL-Zn 40x4 Kg 210 6,77 1421,70 

8 Platbandă OL-Zn 25x4 Kg 70 6,77 473,90 

9 Electrozi împământare cu dispersor 3mm, L=1,5m buc 15 38,68 580,20 

10 
Tablou electric de iluminat exterior 400x300x150  

complet echipat 
buc 1 2810,63 2810,63 

11 
Accesorii de montaj(şuruburi, piuliţe, cositor, decapant, 

bandă izolatoare, folie avertizoare, etc.) 
set 1 1281,14 1281,14 

12 Manoperă buc 1 7686,86 7686,86 

TOTAL 2  18.063,08 

 

TOTAL (1 + 2) 

 

392.027,28 

 T.V.A.    74.105,18 

 

TOTAL GENERAL 

 

466.132,46 

 

2.3.  Valoarea  contractului este de 466.132,46 lei, inclusiv T.V.A., conform devizelor de lucrări propuse de 

către sponsor (Anexa nr.1 şi Anexa nr.2), parte integrantă din prezentul contract. 

 

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. Sponsorul se angajează ca la finalizarea lucrărilor de reabilitare să le predea către Beneficiarul 

prezentului contract în baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de către reprezentanții 

părților contractante. Procesul-verbal de predare-primire va conține informații detaliate privind lucrările 

executate și bunurile aferente, astfel încât acestea să poată fi evidențiate în mod corespunzător în 

contabilitatea municipiului Mangalia. Informațiile se referă la individualizarea lucrărilor și bunurilor 
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prin descrierea tehnică (cantitativă și calitativă) și valoarea cu și fără TVA, care să corespundă cu 

valoarea din prezentul contract. 

3.2. Beneficiarul este obligat să asigure Sponsorului accesul neîngradit şi necondiţionat pe toată durata de 

valabilitate a prezentului contract la utilităţi şi la întreaga infrastructură necesară realizării lucrărilor, în 

caz contrar Beneficiarul va plăti daune interese calculate asupra prejudiciului direct cauzat, sens în care 

Sponsorul poate înceta imediat prezentul contract, fără a fi necesară niciun fel de notificare. 

3.3.Beneficiarul se obligă să întreprindă toate demersurile şi toate acţiunile în vederea realizării obiectului 

prezentului contract de către Sponsor, Beneficiarul punând la dispoziţia Sponsorului un angajat al său, 

pentru a îndruma şi a ajuta pe toată perioada de derulare a prezentului contract cu obţinerea anumitor 

documente, etc. 

3.4. Beneficiarul garantează liberul acces și neîngrădirea accesului, precum și păstrarea imobilului ce face 

obiectul prezentului contract, liber de sarcini. 

3.5. Sponsorul ori Beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care 

să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

3.6. Sponsorul ori Beneficiarul nu pot efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă 

sau ulterioară în favoarea lor sau a altor persoane. 

 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia Beneficiarului la terminarea lucrărilor de execuție.  

4.2. Termenul de execuţie al lucrărilor este de 1 lună, de la începerea lucrărilor. 

4.3. Contractul se consideră îndeplinit în momentul în care Sponsorul a finalizat lucrările care au făcut 

obiectul încheierii prezentului contract și le-a predat pe bază de proces-verbal de predare-primire 

Beneficiarului. 

4.4. Garanția acordată de către executant pentru lucrările ce fac obiectul sponsorizării este de 1 an de zile. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a 

instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

a)  nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la Cap.II și Cap.III din prezentul contract; 

b)  este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) 

înainte de începerea executării prezentului contract; 

c)  cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract, fără acordul celeilalte părţi; 

d)  îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către 

cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/ rezilierea prezentului contract. 

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, 

cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

 

VI. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, 

aşa cum este definită de lege. 

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 de  zile, 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

6.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-

şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese. 

 

VII. NOTIFICĂRI 

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
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7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor 

pe această confirmare. 

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

VIII. LITIGII 

8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor 

legali. 

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 

judecătoreşti competente. 

 

IX. CLAUZE FINALE 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 

voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii 

lui. 

9.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă,  astăzi, _____________, data semnării lui.  

 

 

                         Sponsor,                                                                         Beneficiar, 

S.C.OXYGEN RESIDENCE NEPTUN S.R.L.    MUNICIPIUL MANGALIA 

                ADMINISTRATOR                                   PRIMAR 

                          

 

 

          DIRECȚIA ECONOMICĂ 

          DIRECTOR EXECUTIV 

           

 

 

 

          DIRECȚIA ECONOMICĂ 

          viza C.F.P.P. 

           

 

 

          D.G.U.S.U.P. 

          DIRECTOR EXECUTIV 

           

 

 

 

                                                                             COMPARTIMENT JURIDIC 

          D.G.U.S.U.P. 

           

 

 

 


