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PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat, astăzi, 26.02.2021 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a membrilor 

Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.344/25.01.2021. 

 La ședință sunt prezenți următorii consilieri locali în funcție: 

 

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 consilier juridic – Cioromela Diana Mangalia, în baza Dispoziției 

Primarului Municipiului Mangalia nr.354/26.02.2021 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al 

municipiului Mangalia în sarcina doamnei Cioromela Diana Maria, consilier juridic clasa I grad profesional superior 

– Compartimentul Relația cu Consiliul Local. 

Ședința se desfășoară prin mijloace online – platforma online conform prevederile H.C.L. nr.52/27.03.2020 

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, în situații 

excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 

Domnul Menabit menționează faptul că la sfârșitul ședinței, dorește să facă o interpelare. 

Domnul Angelescu Dragoș dă citire ordinii de zi: 

1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședinței ordinare din data de 23.12.2020, ședinței extraordinare 

convocată de îndată din data de 27.01.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia 

pentru următoarele 3 luni; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.191/25.06.2020 privind acordarea de 

scutiri de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote 

de participare, etc. aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia datorate la bugetul local de către 

persoanele fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia; 

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

Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A..  

Domnul Angelescu supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

  

1 Aprobarea proceselor-verbale ale ședinței ordinare din data de 23.12.2020, ședinței extraordinare 

convocată de îndată din data de 27.01.2021.  

Se supune la vot și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
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2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia pentru următoarele 3 luni. 

Domnul Filip precizează faptul că, pentru funcționarea corectă a Consiliului Local având în vedere și situația 

creată de pandemie, îl propune pe domnul Angelescu Dragoș. 

Domnul Angelescu dorește să știe dacă mai sunt și alte propuneri. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă Codul administrativ permite acest lucru. 

Doamna Cioromela precizează faptul că prin Codul administrativ nu se prevăd restricții cu privire la persoana 

care este nominalizată pentru a fi președinte. 

Domnul Angelescu intervine cu precizarea că nu există restricții cu privire la numărul de mandatate. 

Domnul Menabit nu este de acord. 

Domnul Marinescu consideră că ar trebui să se aleagă președintele pentru 4 ani. 

Domnul Filip precizează faptul că este doar o propunere. 

Domnul Menabit propune să fie mandatat domnul viceprimar pentru următorii 4 ani să fie președinte de 

ședință și nu vor mai fi astfel de discuții. 

Domnul Filip precizează faptul că acest lucru nu este permis de procedurile prevăzute de cod. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, la fiecare 3 

luni se alege președintele de ședință, și având în vedere faptul că ședințele Consiliului Local se desfășoară în mediul 

online, dar și faptul că se încearcă limitarea interacțiunea directă în contextul pandemiei, având funcția de viceprimar, 

și își desfășoară activitatea în cadrul instituției, domnul Filip a venit cu propunerea ca dânsul să rămână, în continuare, 

președinte de ședință. 

Domnul Iorguș își exprimă nemulțumirea și consideră că, unii consilieri locali trebuie să se gândească faptul 

că, Consiliul Local nu este format doar din majoritatea lor, și faptul că, dacă în prezent, sunt majoritari își pot permite 

tot ceea ce își doresc. Consideră că există suficientă experiență și în cazul celorlalți consilieri care ar putea avea un 

alt punct de vedere ce ar putea fi susținut de toți consilierii în continuare. Dacă se va continua cu această atitudine, 

nu va însemna decât că vor avea de pierdut toți cetățenii și orașul. 

Domnul Marinescu este de acord cu domnul Iorguș. 

Domnul Filip dorește să știe care ar fi inconvenientul propunerii sale, din punct de vedere al funcționării 

operative și coerente a activității și dorește să știe dacă este o problemă de fond, sau o chestiune de formă. 

Domnul Iorguș menționează că problema constă în poziția luată la un anumit moment, și consideră faptul că 

poziția domnului Filip, la acest moment, este jenantă, și îl roagă să fie puțin mai rezervat. 

Domnul Menabit intervine cu mențiunea că, autoritatea publică numită Consiliul Local este formată din 

reprezentanții aleși de către cetățeni. Este o instituție democratică. Dânșii doresc să o transforme într-un sultanat și 

nu se poate face ceea ce se dorește. Există o legislație care trebuie respectată și îi roagă să o urmeze. În caz contrar, 

își rezervă dreptul de a ataca orice hotărâre în instanță. 

Domnul Marinescu îl propune pe domnul Iorguș Zanfir. 

Domnul Angelescu dorește să știe dacă mai sunt și alte propuneri. 

 Se supune la vot propunerea domnului Filip și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul 

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

domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) 

și 8 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor, domnul 

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

Neculai). 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.191/25.06.2020 privind acordarea de 

scutiri de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, 

cote de participare, etc. aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local de 

către persoanele fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de o prelungire a termenului de grație de la data de 

15.12.2020 până la data de 31 martie 2021 pentru accesoriile aferente datoriilor din anul 2019. Dorește să precizeze 

faptul că această hotărâre este solicitată prin O.U.G. nr.226/30.12.2020 prin care este prelungit termenul de depunere 

a cererilor. Pentru datoriile aferente anului 2020, aparatul executiv a demarat procedurile de acordare a unor scutiri 

și pentru care se așteaptă avizul Consiliului Concurenței. Dacă acesta va fi unul favorabil, se va înainta proiectul către 

Consiliul Local pentru aprobare. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

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

Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A.. 
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 Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de mandatarea reprezentantului Consiliului Local în 

vederea completării actului constitutiv și al domeniului de activitate al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru 

intervenția la drumuri – reparații și construire de drumuri. Ținând seama că există posibilitatea ca societatea să se 

ocupe și de acest sector, s-a solicitat completarea obiectului de activitate. 

 Domnul Bănceanu dorește să știe dacă la acest moment, S.C. Goldterm Mangalia S.A. are angajați 

specializați în astfel de lucrări, dacă au utilaje. 

 Domnul Președinte precizează faptul că societatea își dorește să dezvolte această divizie, iar pentru a se putea 

crea acest departament, trebuie să aibă în domeniul de activitate și acest obiect, astfel încât să poată face și angajările 

pentru acest sector. 

Domnul Bănceanu dorește să știe dacă vor urma angajări la societate pentru acest domeniu. 

Domnul Președinte răspunde afirmativ. 

Domnul Bănceanu ridică problema utilajelor, dacă acestea se vor închiria sau se vor achiziționa. 

Domnul Președinte precizează faptul că se dorește achiziția utilajelor pentru intervenția la drumuri, 

intervenții minore la început, iar dacă totul decurge bine, și vor avea suficienți angajați, să se intervină și pe lucrări 

mai mari. 

Domnul Bănceanu consideră a fi o inițiativă de bun augur, în special cu privire la prețuri, care vor fi mai mici 

față de alți competitori. 

Domnul Președinte precizează că acesta a fost raționamentul care a stat la baza acestei propuneri, deoarece 

așa cum s-a dezvoltat divizia pentru iluminat public care funcționează, relativ, în parametrii normali, se dorește ca și 

acest tip de intervenții să se realizeze prin compania Consiliului Local. 

Domnul Filip își exprimă susținerea cu privire la această inițiativă. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului Menabit care și-a exprimat dorința de a avea o interpelare la 

sfârșitul dezbaterilor. 

Domnul Menabit menționează faptul că la momentul aprobării regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului Local, s-a stabilit că se vor face informări cu privire la procesele în care consiliul este parte, adică 

corespondența nu va mai fi interceptată și reținută. Pe portalul justiției, a observat faptul că s-a făcut recurs la un atac 

al prefectului și dorește să știe cine a luat această decizie, cine a făcut acest act de decizie, de a face recurs în numele 

Consiliului Local, pentru că cineva a hotărât acest recurs, și nu a fost Consiliul Local. Totodată, are rugămintea ca 

toate aceste dosare, mai ales cele care se află în acest moment în derulare să fie aduse la cunoștința consilierilor locali. 

Problema constă în faptul că Consiliul Local dă în judecată terțe părți și menționează că, dacă va fi nevoie, va face 

plângere la Parchet pentru interceptare și reținere corespondență oficială de la instanțe către Consiliul Local. 

Regulamentul a fost aprobat în luna decembrie, au trecut 3 luni și consideră că e vorba de lipsă de respect, iar faptul 

că ia decizii în locul Consiliului Local reprezintă caz penal. 

Domnul Președinte precizează faptul că, domnul consilier poate să facă ce demersuri consideră, dar și faptul 

că va verifica care este situația și se va face o informare până la ședința ordinară din luna martie. 

Domnul Menabit intervine cu mențiunea, că această informare trebuia să se facă în cadrul Comisiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică. 

Domnul Președinte precizează că pentru a se putea răspunde punctual, ar fi fost foarte bine dacă domnul 

Menabit ar fi precizat în mod clar la ce anume a făcut referire. 

Domnul Menabit menționează faptul că sunt foarte multe astfel de cazuri. 

Domnul Președinte precizează faptul că a luat la cunoștință solicitarea domnului Menabit și va verifica aceste 

aspecte. 

 

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 26.02.2021. 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 


