
 

HOTĂRÂREA NR.442 

privind modificarea H.C.L. nr.33 din 18.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

titlului de „Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.491/16.12.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R93188/16.12.2021; 

• Raportul Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al Pri-

marului Municipiului Mangalia, înregistrat sub nr.93188/14.12.2021; 

• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat sub nr.R93188/14.12.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.33/18.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 

„Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia; 

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

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

Consiliului Local al Municipiului Mangalia, 

În temeiul dispozițiilor art.108, art.129 alin.(1) și alin.(13), art.139 alin.(1), 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 com-

pletările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea art.17 lit.c) din Regulamentul pentru acordarea titlului de „Cetățean de onoare” 

al Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.33 din 18.02.2020, care va avea următorul conținut:  
  

 „Art. 17 Titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Mangalia, conferă titularului următoarele 

drepturi: 
  (...) 

c) Repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat sau atribuirea în proprietate a unei supra-

fețe de teren de până la 600 mp, situată în intravilanul Municipiului Mangalia;” 
 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.33/18.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

titlului de „Cetățean de onoare” al  Municipiului Mangalia, rămân neschimbate. 

 

Art.3 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. 
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