PROCES-VERBAL
Încheiat, astăzi, 30.09.20201 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a membrilor
Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1387/29.09.2021.
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 Secretar General Municipiu – Ciocănel Andreea.
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.
Se declară deschise lucrările ședinței și dă citire punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi:
ORDINE DE ZI:
1.Aprobarea proceselor – verbale ale ședinței ordinare din data de 09.06.2021, al ședinței ordinare din data
de 12.07.2021, al ședinței extraordinare din data de 20.08.2021 și al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din
data de 02.09.2021;
2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia
pentru următoarele 3 luni;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru
anul 2021;
Se supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.
1. Aprobarea proceselor – verbale ale ședinței ordinare din data de 09.06.2021, al ședinței ordinare din
data de 12.07.2021, al ședinței extraordinare din data de 20.08.2021 și al ședinței extraordinare, convocată de
îndată, din data de 02.09.2021.
Se supun la vot procesele – verbale și se aprobă cu 18 voturi ”pentru” (domnul Luca Lucian nu participă la
vot din motive tehnice).
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2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului
Mangalia pentru următoarele 3 luni.
Se solicită propuneri pentru acest proiect de hotărâre.
Domnul Angelescu îl propune, din partea Partidului Național Liberal, pe domnul Andrei Daniel Sorin.
Întrucât nu mai sunt alte propuneri din partea consilierilor locali, se supune la vot propunerea domnului
Angelescu și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș,
domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Filip Dumitru, domnul Foleanu Paul, doamna
Griguța Nicoleta, domnul Iorguș Zanfir, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț,
doamna Stan Linica, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”abținere”
(doamna Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun).
Domnul Menabit dorește să îl întrebe pe domnul Filip dacă, în mandatul său de președinte, a semnat vreun
mandat de reprezentare pentru avocați pentru reprezenta Consiliul Local în instanță. Aceeași interpelare o are și
pentru domnul Angelescu, care în acest mandat, a fost de mai multe ori președinte de ședință.
Domnul Angelescu precizează faptul că, mandatul de reprezentare în instanță este dat conform Hotărârii
Consiliului Local din anul 2012, în baza procedurii aprobate la momentul respectiv.
Domnul Menabit revine cu întrebarea adresată anterior.
Domnul Angelescu precizează faptul că mandatarea avocaților se face prin aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Mangalia, așa cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.
Domnul Menabit dorește să se consemneze răspunsul, adică da, dacă s-a semnat vreun mandat, sau nu.
Doamna Secretar General intervine cu precizează faptul că, președintele de ședință nu semnează
întâmpinările, motivat de faptul că prin Codul administrativ s-au abrogat acele prevederi.
Domnul Menabit dorește să știe dacă s-au semnat sau nu.
Domnul Angelescu precizează că nu a semnat mandatarea în calitate de consilier local sau de mandatat al
Consiliului Local.
Domnul Președinte dorește să știe dacă a fost aprobat punctul nr.2 de pe ordinea de zi.
Doamna Secretar General precizează faptul că punctul nr.2 a fost aprobat cu 16 voturi ”pentru” și 3 voturi
”abținere”.
Domnul Andrei Daniel Sorin, președintele desemnat, preia lucrările ședinței extraordinare, convocată de
îndată.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia
pentru anul 2021.
Domnul Președinte îl invită pe domnul Angelescu să facă o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre.
Domnul Angelescu precizează faptul că, proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii în această ședință
extraordinară, convocată de îndată, ca urmare a notificării primite de la Direcția de Sănătate Publică, prin care se
aduce la cunoștință, faptul că începând cu data de 01.10.2021 Spitalul Municipal Mangalia va redeveni spital – suport
Covid – 19. Astfel că, Spitalul Municipal Mangalia a trebuit să își echilibreze anumite linii bugetare pentru a putea
desfășura activitatea de suport Covid – 19, ce presupune suplimentare de gărzi, suplimentare de personal pentru ATI.
Așadar, pentru spital se suplimentează cu suma de 4.607.000 lei din venituri proprii, sumă ce a fost repartizată de
Casa de Asigurări de Sănătate, 960.000 lei către salarii, bunuri și servicii în valoare de 3.440.000 lei, și de investiții
noi în valoare de 270.000 lei. Totodată, în cadrul rectificării bugetare, conform O.U.G. nr.97/2021 cu privire la
rectificarea bugetului de stat, a trebuit să se facă câteva modificări pentru bugetul local, astfel că s-au diminuat cotele
defalcate pe T.V.A. cu aproximativ 2.662.000 lei, iar impozitul pe venit pentru echilibrare și sumele din T.V.A.
pentru echilibrare, au fost suplimentate cu 1.800.000 lei, respectiv 1.400.000 lei. În propunerea de rectificare a
bugetului nu au fost prevăzute alte modificări, aceasta fiind propusă pentru Spitalul Municipal Mangalia, dar și pentru
a include aceste modificări aprobate prin O.U.G. nr.97/2021.
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila,
domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, doamna Canea Larisa, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța
Nicoleta, domnul Iorguș Zanfir, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, domnul Marinescu Teodor, domnul
Menabit Ozghiun domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 4
voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă
Neculai).
Domnul Menabit învederează doamnei Secretar General, faptul că potrivit art.12 alin.(6) din Regulamentul
de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.279/23.12.2020,
aparatul de specialitate trebuia să se prezinte, în fiecare lună, situația dosarelor în care Consiliul Local este parte.
Reamintește acest lucru, deoarece a văzut pe portal faptul că, Consiliul Local a fost dat în judecată pentru despăgubiri,
iar litigiul a fost pierdut. Tocmai de aceea solicită să se respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local și să fie adusă la cunoștință situația acestor dosare.
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Doamna Secretar General precizează faptul că a fost consemnată solicitarea domnului Menabit.
Domnul Menabit mai menționează faptul că a mai depus o solicitare.
Doamna Secretar General precizează faptul că are cunoștință de solicitarea domnului Menabit, solicitare ce
a fost înregistrată în data de 20.09.2021, iar cele 10 zile se vor împlini în data de 01.10.2021, perioadă în care domnul
Menabit va primi, cu siguranță, răspunsul prin intermediul poștei electronice, însoțit de situația solicitată.
Domnul Menabit revine asupra primei interpelări.
Doamna Secretar General precizează că toate aceste aspecte vor fi incluse în răspunsul pe care îl va primi
domnul Menabit.
Domnul Menabit menționează faptul că dânsul a făcut referire la respectarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare al Consiliului Local.
Doamna Secretar General precizează că toate aceste aspecte au fost consemnate în răspunsul formulat către
domnul Menabit.
Domnul Menabit solicită să îi fie transmise aceste dosare.
Doamna Secretar General îl invită pe domnul Menabit la sediului Primăriei Municipiului Mangalia pentru a
studia aceste dosare.
Domnul Menabit menționează că a solicitat să fie transmise electronic către Comisia Urbanism, Amenajarea
Teritoriului și Juridică, așa cum este prevăzut în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local.
Domnul Președinte precizează faptul că, înainte de începerea ședinței, a discutat această situație, astfel că,
probabil, mai multe informații le va oferi în cadrul ședinței de lucru a Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului
și Juridică.
Domnul Menabit ridică problema posibilității sechestrului asigurator pentru executările silite, care poate să
vizeze și consilierii locali.
Domnul Președinte intervine cu precizează, că în baza raportului transmis se vor purta discuții în cadrul
primei ședințe de lucru a comisiei de specialitate.
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 30.09.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIP DUMITRU

Secretar General Municipiu,
Ciocănel Andreea
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