
 
HOTĂRÂREA NR.456 

privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, prin dispoziție,  

persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin suplimentar emis în favoarea  

furnizorului de combustibil lichid ușor S.C. M.T.K. AUTO SPORT S.R.L. 

  

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

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.493/17.20.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R94157/17.12.2021; 

• Raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic și Contencios și al Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.94693/20.12.2021; 

• Adresa înaintată de S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.4488/17.12.2021, înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.94157/17.12.2021 prin care solicită aprobarea avalizării unui bilet la ordin suplimentar 

către furnizorul de combustibil lichid ușor S.C. M.T.K. AUTO SPORT S.R.L.; 

• Adresa nr.4390/14.12.2021 a furnizorului de combustibil ușor S.C. M.T.K. AUTO SPORT S.R.L.; 

• Prevederile Hotărârii nr.10/17.12.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A.; 

• Prevederile H.C.L. nr.188/26.10.2021 privind mandatarea primarului Municipiului Mangalia să desemneze, 

prin dispoziție, persoanele semnatare să avalizeze biletul la ordin în favoarea furnizorului de combustibil lichid ușor; 

• Contractul de furnizare nr.205/20.10.2021 încheiat între S.C. Goldterm Mangalia S.A. (achizitor) și S.C. 

M.T.K. AUTO SPORT S.R.L. (furnizor); 

• Prevederile H.C.L. nr.37/21.09.2012 privind înființarea S.C. Goldterm Mangalia S.A. ca urmare a 

reorganizării prin divizare parțială a Regiei Autonome de Gospodărire Orășenească, Locativă și Drumuri GOLD 

MANGALIA; 

• Prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale; 

• Prevederile H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale; 

• Prevederile art.21 alin.(1), art.62 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

ratificată prin Legea nr.1999/1997; 

• 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. b), alin.(4) lit.b) alin.(7) lit. n) și alin.(14), 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 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se mandatează primarul Municipiului Mangalia, ca prin dispoziție, să delege persoanele semnatare să avalizeze 

biletul la ordin suplimentar emis de S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru suma de 2.000.000 lei în favoarea furnizorului 

de combustibil lichid ușor S.C. M.T.K. AUTO SPORT S.R.L. 

 

Art.2 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. 
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