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HOTĂRÂREA NR.454 

privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin 

dezmembrare), valorificare și/ sau casare, după caz, aparținând domeniului public/ privat al municipiului 

Mangalia și aflate în gestiune delegată prin concesionare sau în administrare la S.C. GOLDTERM MANGALIA 

S.A., aferente anului 2020 

  

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

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.203/15.10.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.76133/15.10.2021; 

• Raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, 

înregistrat cu nr.77106/19.10.2021; 

• Adresa înaintată de către S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.1044/20.04.2021 înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.29414/20.04.2021; 

• Adresa înaintată de către S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.1043/20.04.2021 înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.29413/20.04.2021, cu referire la aprobarea listelor de inventar întocmite la data 

31.12.2020 pentru bunurile primite în concesiune și în administrarea ce aparțin domeniului public și privat al 

Municipiului Mangalia; 

• Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A din data de 13.04.2021, prin 

care este aprobată inventarierea la data 31.12.2020; 

• Decizia de inventariere nr.3996/09.12.2020 emisă de directorul general al S.C. Goldterm Mangalia S.A.; 

• Procesul verbal de inventariere al comisiei centrale nr.184/20.01.2021; 

• Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și frunizare a energiei 

termice în sistem centralizat în municipiul Mangalia nr. 76638/10.12.2013, precum și bunurile primite în administrare; 

• Procesul-verbal de predare-primire nr.14000/26.02.2019 prin care s-a procedat la predarea spațiului din 

Str.Vânători, nr.1 către S.C Goldterm Mangalia S.A, în baza Contractului de comodat nr.63050 din 31.10.2013 și a 

Actului Adițional nr.1 încheiat în data de 18.04.2018; 

• Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natură a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, republicat cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.c) și d) coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) 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 listele de inventar de la data de 31.12.2020, a bunurilor concesionate aparținând domeniului public/ 

privat al Municipiului Mangalia, cu o valoare totală de 28.525.033,28 lei conform anexei nr.1, care se constituie parte 

integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Se aprobă listele de inventar de la data de 31.12.2020, a bunurilor date în administrare/comodat aparținând 

domeniului public/ privat al Municipiului Mangalia, cu o valoare totală de 2.077.719,18 lei conform anexei nr.2, care 

se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 
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Art.3 Scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/ sau casare, după caz, a activelor corporale 

de natura mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin 

concesionare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., în anul 2020 cu o valoare totală de 109.784,98 lei conform anexei 

nr.1B, care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.4 Se aprobă trecerea activelor corporale de natura mijloacelor fixe, prevăzute la art.3, din domeniul public al 

Municipiului Mangalia în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării acestor bunuri deținute de  S.C. Goldterm Mangalia S.A., în baza contractului de 

delegare a gestiunii nr.76638 din 10.12.2013. 

 

Art.5 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție, comisia ce va lua parte la 

procedura de casare organizată de către S.C. Goldterm Mangalia S.A., pentru bunurile aparținând domeniului privat al 

Municipiului Mangalia, prezentate la art.3. 

 

Art.6 Operațiunile privind scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/ sau casare, după caz, 

a activelor corporale de natura mijloacelor fixe, vor fi efectuate de către S.C. Goldterm Mangalia S.A., iar sumele 

încasate în urma valorificării mijloacelor fixe prevăzute la art.3 vor constitui venituri ale bugetului local. 
 

Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

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 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: 22.12.2021 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 

 

 

 


