
 
HOTĂRÂREA NR.23 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: ”MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, 

EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA,  

Pavilion B, Pavilion C si Anatomie Patologică” 

 

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

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.62/23.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului 

Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.21961/23.03.2021; 

• Referatul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.21953/23.03.2021; 

• Adresa Spitalului Municipal Mangalia nr.3318/12.03.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub 

nr.18758/12.03.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.207/31.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții ”Modernizare, Supraetajare, Extindere și Închidere Terasă la Spitalul Municipal Mangalia, Județul 

Constanța, Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică”; 

• Prevederile H.C.L. nr.1/27.01.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia nr.207/31.08.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții ”Modernizare, Supraetajare, Extindere și Închidere Terasă la Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța, Pavilion 

B, Pavilion C și Anatomie Patologică”; 

• Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții aprobată prin Legea nr.117/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.12/08.03.2021 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modifica-

rea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A.; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, Fonduri Structurale Eu-

ropene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b), lit.c) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.e), alin.(6) lit.c), alin. (7) lit.c), art.139 alin.(3) 

lit.a), lit.e) și lit.g), 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 indicatorii tehnico – economici precizați în Studiu De Fezabilitate (S.F.): ”MODERNIZARE, 

SUPRAETAJARE, EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. 

CONSTANȚA , Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică” conform anexei care face parte integrantă din prezentul act 

administrativ. 

 

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții. 

 

Art.3 Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 51.025.225,08 lei inclusiv T.V.A., respectiv 42.935.296,84 lei fără 

T.V.A., din care se aprobă finanțarea din bugetul local în sumă totală de 348.745,99 lei inclusiv T.V.A., respectiv  293.069,05 

lei fără T.V.A.. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Spitalului Municipal 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 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. 
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