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HOTĂRÂREA NR.67 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.110/02.06.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului LocalMangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.38977 din 02.06.2021; 

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

Mangalia înregistrat cu nr.38978 din 02.06.2021; 

• Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a 

căror documentații tehnico – economice au fost aprobate prin următoarele hotărâri ale Consiliului Local: 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.153/24.11.2017 privind aprobarea documentației tehnice aferentă proiectului 

„Reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare şi interioare, consolidarea structurii de rezistență, sistematizarea curții, 

refacerea împrejmuirii, reabilitarea tuturor instalațiilor şi construire lumânărar pentru Biserica Sf. Mare Mucenic 

Gheorghe”; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.228/15.10.2019 privind aprobarea documentației tehnice (faza P.T.E.) și a 

indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului „Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia” și Hotărârea 

Consiliului Local nr.229/15.10.2019 privind aprobarea proiectului și a contribuției proprii a proiectului ”Improving the 

connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure” Cod E-Ms Robg – 510; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.133/12.06.2019 privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) 

aferentă proiectului „Lucrări de Amenajare şi Modernizare, Zone de Interes Turistic – Sudul litoralului (Mangalia – 

Saturn)”; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.233/27.11.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnice și 

indicatorilor tehnico – economici (faza D.A.L.I.) privind obiectivul „Dezvoltare Turistică în Staţiunea Neptun - Olimp”; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.108/20.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

D.A.L.I.) și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I. aferent Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă” și Hotărârea Consiliului Local nr.109/20.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor 

tehnico-economici a obiectivului de investiții „Construire Depou Autobuze Electrice” aferent Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.185/18.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 

Studiu de Fezabilitate) și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Ambulatoriu, Spital Municipal Mangalia”; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.177/28.08.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

S.F. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Locuinţe Sociale M.I. Dobrogeanu, Municipiul Mangalia”; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.162/05.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

D.A.L.I. și indicatorilor tehnico-economici  aferente proiectului „Sistematizarea pe verticală străzi aferente zonei Gradina 

de Vară, Municipiul Mangalia, Județul Constanța” şi H.C.L. nr.163/05.06.2020, privind aprobarea documentației tehnico-

economice - faza D.A.L.I. și indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitare Gradina de Vară in 

Municipiul Mangalia”; 

➢ Hotărârea Consiliului Local nr.155/09.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

D.A.L.I. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Sistematizare pe verticală municipiul Mangalia și Stațiuni 

(strada Negru-Vodă – intrarea Portului Baza Sportivă Pescăruș)” și H.C.L. nr.156/09.07.2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice - faza S.F. și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Club Sportiv Recreativ 

Callatis”; 

• Prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 

• Prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții; 

• Raportul Comisiei Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului  Mangalia; 
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În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.b), 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 contractarea și garantarea cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne/ externe sub forma 

unui credit bancar în valoare de maxim 38.793.534 lei, cu o maturitate cuprinsă de maxim 13 ani. 

 

Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes 

public local a căror listă se regăsește în Anexa nr.1, ce se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.3 Din bugetul local al municipiului Mangalia se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menționate la art.1. 

 

Art.4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice 

pe pagina de internet a municipiului Mangalia, www.mangalia.ro a următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/ sau completări ale 

acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contractate/ garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a municipiului Mangalia; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a 

finanţării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

 

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub 

sancţiunile prevăzute de lege. 

 

Art.5 Se împuternicește Primarul municipiului Mangalia să stabilească și să aprobe orice alte caracteristici ale finanțării 

bancare, în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce 

urmează a fi finanțate. 

 

Art.6 Se împuternicește Primarul municipiului Mangalia să semneze în numele și pentru Municipiul Mangalia contractul 

de finanțare, acordul de garantare și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării. 

 

Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se însărcinează Primarul municipiului Mangalia cu 

sprijinul aparatului de specialitate. 

 

Art.8 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 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 voturi ”abținere”, 

din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 09.06.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.67/09.06.2021 

 

 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII VALOARE (LEI) 

1. 

Reabilitarea fațadelor, a picturii murale exterioare și  interioare, consoli-

darea structurii de rezistență, sistematizarea curții, refacerea împrejmui-

rii, reabilitarea tuturor instalațiilor și construire lumânărar pentru Bise-

rica Sf. Mare Mucenic Gheorghe 

2.210.330 

2. 
Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to 

TEN – T infrastructure 
3.101.520 

3. 
Lucrări de amenajare și modernizare zone de interes turistic – Sudul li-

toralului (Mangalia - Saturn) 
2.670.843 

4. 

 

Dezvoltare turistică în stațiunea Neptun – Olimp 

 

4.737.050 

5. 
Sprijinirea mobilității urbane durabile la nivelul Municipiului Mangalia, 

județul Constanta (P.M.U.D) 
12.307.512 

6. Extindere și dotare ambulatoriu – Spital Municipal Mangalia 2.669.956 

7. 

 

Locuințe sociale M.I. Dobrogeanu 

 

1.742.427 

8. 

Sistematizarea pe verticală a zonei Grădina de Vară Mun. Mangalia 

(Grădina de Vară Farul / Str.1 Decembrie 1918, Str. Ștefan cel Mare, 

Str. Rozelor) 

5.819.064 

9. Înființare bază sportivă și reabilitare infrastructură rutieră – SUERD 3.534.832 

TOTAL 38.793.534 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

 


