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PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat, astăzi, 14.05.2021 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a membrilor 

Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.739/13.05.2021. 

 Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform recomandă-

rilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și potrivit 

prevederilor H.C.L. nr.52 din 27.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 

La ședință, din numărul total de 19 consilieri în funcție sunt prezenți la începutul ședinței 19 consilieri locali, 

astfel: 

 

1. Ali Leila      – prezent; 

2. Andrei Sorin-Daniel    – prezent; 

3. Angelescu Dragoș    – prezent; 

4. Bănceanu Mihail     – prezent; 

5. Canea Larisa-Elisabeta   – prezent; 

6. Dumitrașcu Laurențiu-Iulian   – prezent 

7. Filip Dumitru    – prezent; 

8. Foleanu Paul-Florin    – prezent; 

9. Griguța Nicoleta    – prezent; 

10. Ioniță Dragoș-Marian   – prezent; 

11. Iorguș Zanfir    – prezent; 

12. Luca Lucian     – prezent; 

13. Marinescu Teodor    – prezent; 

14. Menabit Ozghiun    – prezent; 

15. Moldovan Dănuț    – prezent; 

16. Stan Linica      – prezent; 

17. Tanasă Neculai     – prezent; 

18. Toma Vasile-Dorel    – prezent; 

19. Zbanț Iulian-Dorinel   – prezent. 

 

 Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 19 consilieri locali. 

La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – Secretar General Municipiu. 

Domnul Dragoș Angelescu, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire punctului 

înscris pe proiectul ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. 

 

Intervine domnul Menabit Ozghiun și precizează că ar putea vota ordinea de zi și daca nu mai sunt alte puncte 

înscrise pe ordinea de zi aduce la cunoștință faptul că trebuie să se retragă de la dezbatere și de la vot, întrucât domnul 

Menabit, doamna Canea și domnul Marinescu sunt implicați într-un proiect european care prevede închirierea unor 

spații din Parcul Industrial și se va face o ofertă către aceștia pentru a crea locuri de muncă pentru locuitorii Municiului 

Mangalia, iar în cadrul proiectului de hotărâre sunt prevăzute cuantumurile chiriilor pentru anul 2021. Domnul 

Menabit consideră că votul acordat acestui proiect de hotărâre va împiedica accesarea și implementarea proiectului 

european, fiind vorba de câteva sute de locuri de muncă în Municipiul Mangalia. 

Domnul Angelescu solicită lămuriri doamnei secretar general cu privire la acest aspect. 

Domnul Menabit susține că din practica Agenției Naționale pentru Integritate reiese că ar fi vorba de un 

conflict de interese în situația în care ar vota și precizează ca se va retrage de la dezbatere și de la vot. Întreabă dacă 

este posibil să voteze ordinea de zi și retragerea de la dezbatere și vot să se aplice pentru proiectul de hotărâre înscris 

pe ordinea de zi. Totodată, transmite colegilor dumnealui să menționeze individual acest aspect. 
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Doamna secretar general confirmă faptul că există conflict de interese, întrucât Codul Administrativ prevede 

la art.228 faptul că alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se abțină de la încheierea sau participarea 

la încheierea actului juridic, care ar putea produce un folos material. 

Domnul Menabit Ozghiun și doamna Canea Larisa – Elisabeta părăsesc lucrările ședinței – 17 prezenți. 

Domnul Președinte supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” (domnul Marinescu Teodor 

nu participă la vot). 

 

Domnul Luca Lucian părăsește lucrările ședinței – 16 prezenți. 

 

1.  Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial 

Mangalia S.R.L.. 

Domnul Angelescu solicită doamnei Cioromela Diana, consilier juridic în cadrul Compartimentului Relația 

cu Consiliul Local să dea citire punctelor înscrise pe convocatorul Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. 

Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. 

Intervine doamna Secretar General cu mențiunea că se vor îndrepta cele 2 erori materiale cuprinse în proiectul 

de hotărâre la punctele 6 și 7, în sensul că în mod eronat s-a redactat anul 2020 și nu 2021. 

Doamna Cioromela dă citire ordinii de zi a convocatorului: 

1. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia 

S.R.L. în anul 2020, conform anexei nr.1; 

2. Raportul Consiliului de Administrație privind contul de profit și pierderi pe anul 2020 și propunerea de 

descărcare de gestiune a administratorilor, conform anexei nr. 2; 

3. Proiectul privind finalizarea a majorării capitalului social al societății, conform anexei nr.3; 

4. Proiectul Programului de obiective al S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. în anul 2021, 

conform anexei nr.4; 

5. Politica de resurse umane și organigrama societății pe anul 2021, conform anexelor nr.5 și 6; 

6. Politica de investiții și de reparații a societății pe anul 2020, conform anexei nr.7; 

7. Aprobarea plafonului chiriilor pe anul 2020, conform anexei nr.8. 

Se vor prezenta următoarele informări cu privire la : 

1. Decizia nr.48/22.12.2020, emisă de Camera de Conturi Constanța; 

2. Procesul-Verbal nr.997/26.03.2021, emis de către Direcția Regională Antifraudă 2 Constanța. 

 

Domnul Președinte supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul 

Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, 

domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 5 voturi ”abținere” 

(domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Iorguș Zamfir, domnul Foleanu Paul și domnul 

Tanasă Neculai), din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință (domnul Marinescu Teodor nu participă la dezbatere și 

la vot, având interes patrimonial) și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

Având în vedere că nu mai sunt alte probleme propuse spre a fi supuse dezbaterilor, domnul președinte închide 

lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 14.05.2021. 

 

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 


