
 
HOTĂRÂREA NR.58 

privind aprobarea tarifului pentru eliberarea avizului de amplasament de către operatorul de 

servicii comunitare de utilități publice S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2021, 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr.63/24.03.2021 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.22221 din 24.03.2021; 

 Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia nr.R22221/25.03.2021; 

 Adresa înaintată de S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. nr.745 din17.03.2021, înregistrată la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.19961 din 17.03.2021; 

 Hotărârea nr.2/16.03.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; 

 Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) şi lit.d), coroborat cu alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.g) și  

lit.h), art.196 alin.(1) lit.a),  art.240, 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 tariful de 149,12 lei, inclusiv T.V.A., pentru eliberarea avizului de amplasament de către 

operatorul de servicii comunitare de utilități publice S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. cu sediul în 

Municipiul Mangalia, Str. Vânători, Nr.1, Jud. Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 

Constanța sub nr.J13/2166/2012, CIF RO30750004, conform anexei, care se constituie parte integrantă din 

prezentul act administrativ. 

 

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 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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Anexa la H.C.L. nr.58/22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

TARIF 

AVIZ – AMPLASAMENT 
 

 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE ARTICOL ORE PREȚ (lei) TOTAL 

1. Verificare în teren a amplasamentului 2h 17,68 35,36 

2. Întocmirea documentației în vederea eliberării avizului 4h 17,68 70,72 

3. Total cheltuieli directe   106,08 

4. Cheltuieli indirecte 12,5%   13,26 

5. Beneficiu 5%   5,97 

6. Total deviz   125,31 

7. TVA 19%   23,81 

8. TOTAL 149,12 
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