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HOTĂRÂREA NR.443 

privind modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr.206 din 31.08.2020 privind asocierea Munici-

piului Mangalia cu Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, 

în vederea realizării obiectivului de investiții: „Creșa Mangalia” 

 

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

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.237/06.12.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.89995/06.12.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul apara-

tului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R89995/06.12.2021; 

• Adresa înaintată de S.C. Regat Construct Instal S.R.L nr.118 din data de 28.05.2021, înregistrată la 

sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.38212 din 28.05.2021; 

• Adresa Biroului Regional de Cooperare în Domeniul Apărării înregistrată cu nr.88686/25.11.2021; 

• Autorizația de construire nr.238 din 29.09.2021 emisă în vederea construirii obiectivului de 

investiții: „Construire Creșă, Împrejmuire teren, racorduri și branșamente utilități”; 

• Studiul Geotehnic întocmit de S.C. Geotech Dobrogea S.R.L., aprilie 2021; 

• Contractul de asociere nr.51745 din 17.09.2020 încheiat între Municipiul Mangalia și Ambasada 

Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării; 

• Prevederile H.C.L. nr.206/31.08.2020 privind asocierea Municipiul Mangalia cu  Ambasada Statelor 

Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării în vederea realizării obiectivului de investiții 

„Creșa Mangalia”; 

• Prevederile H.C.L. nr.201/24.07.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață 

de 2620mp situat în Municipiul Mangalia, str.Rozelor, nr.27B, jud. Constanța; 

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

ulterioare;  

• Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, 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 al Municipiului Mangalia, 

În temeiul dispozițiilor art.108, art.129 alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.e) coroborat cu alin.(4) lit.d), alin.(9) 

lit.a), art.139 alin.(3) 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 completarea H.C.L. nr.206 din 31.08.2020 privind asocierea Municipiul Mangalia cu  

Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării 

obiectivului de investiții ”Creșă Mangalia”, prin introducerea unui nou articol având următorul conținut: 

 

         „Art.11 Aprobarea cofinanțării din bugetul local al U.A.T Municipiul Mangalia cu suma de 60.000 

dolari fără T.V.A. în vederea realizării obiectivului de investiție „Creșa Mangalia” 

 

Art.2  Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.51745/17.09.2020, încheiat între 

Municipiul Mangalia și  Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării 

conform art.1 din prezentul act administrativ. 

 

Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Mangalia, să semneze în numele și pentru U.A.T. Municipiul 

Mangalia actul adițional la contractul de asociere nr.51745/17.09.2020, conform prezentului act 

administrativ.  
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Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.206 din 31.08.2020 privind asocierea Municipiul Mangalia cu Am-

basada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiec-

tivului de investiții: „Creșă Mangalia”, rămân neschimbate. 

 

Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Ambasadei Statelor Unite 

ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, 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: 22.12.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


