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PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat, astăzi, 05.11.20201 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 

membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1519/04.11.2021. 
 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 – 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. 
Domnul Andrei Daniel-Sorin, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire 

punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” în vederea includerii la 

finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiție ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ZONA VEST MUNICIPIUL MANGALIA” 

în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”;  
 

 Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA” în vederea includerii la 

finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 
 

Domnul Președinte îi dă cuvântului domnului Angelescu pentru a face o scurtă prezentare a proiectului 

de hotărâre. 
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Domnul Angelescu precizează faptul, că așa cum a explicat și în ședința de lucru a Comisiei Economice, 

Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, acest program presupune aprobarea cererii de finanțare la 

momentul depunerii, de către Consiliul Local. Este vorba despre Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny”. La momentul de față, sunt în lucru, mai multe zone la municipiului, aceste două proiecte fiind cele mai 

apropiate de finalizare. În cadrul programului este permisă finanțarea unui proiect în fiecare an, motiv pentru care 

se vor depune aceste două proiecte, urmând a se vedea care va primi finanțare în urma procedurii de evaluare 

realizate de către minister, unul fiind e aproximativ 9.980.000 lei, iar al doilea fiind de aproximativ 20 milioane 

lei. Proiectele vizează lucrări la reabilitare a străzilor din zonele care au fost studiate și pentru care au fost 

întocmite documentații tehnice. La acest moment cererea de finanțare presupune doar detalii de amplasament și 

valoarea totală a obiectivelor de investiții cu valoare finanțată de la bugetul local, motiv pentru care a fost 

convocată această ședință de îndată, urmând ca, cel târziu până săptămâna viitoare, să se depună cererile, iar, în 

urma evaluării, se va stabili care proiect se va implementa. Pentru acest proiect, formulează amendamentul cu 

privire la valoare, având în vedere faptul că studiul de fezabilitate nu a fost recepționat în totalitate, după înaintarea 

materialelor pentru această ședința, a fost găsită o greșeală la capitolul Diverse și Neprevăzute pentru care a fost 

prevăzut un procent de 20% din valoarea totală, acest procent fiind acceptat doar pentru cercetările arheologice, 

monumente istorice, la trama stradală fiind un prag maxim mai mic, fapt pentru care valoarea totală va fi 

diminuată, cât și pentru contribuția de la bugetul local. Astfel, formulează următorul amendament: diminuarea 

valorii totale la suma de 20.682.767,18 lei cu o contribuție din partea bugetului local în valoare de 612.850 lei. 
Domnul Menabit menționează că, domnul Angelescu a precizat faptul că cererea de finanțare va fi 

înaintată de către Consiliul Local, și presupune că aceasta va fi înaintată de către primărie. 

Domnul Angelescu precizează că, cererea trebuie aprobată de către Consiliul Local Mangalia. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, în art.4 din proiectul de hotărâre se prevedere faptul că ”se 

mandatează primarul municipiului Mangalia să semneze cererea de finanțare.”. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Angelescu și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL 

MANGALIA” în vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

împreună cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiție ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ZONA VEST MUNICIPIUL MANGALIA” în 

vederea includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. 
Domnul Angelescu precizează că este vorba de același program de investiții, fiind un program mai mic în 

valoare de 10 milioane de lei în cartierul Coloniști, și anume un cvartal de străzi, care ar putea fi finanțat prin 

acest program. 

Domnul Menabit dorește să știe despre ce străzi este vorba, și dacă este posibil să fie aceleași străzi la 

care au fost începute lucrările și nu au fost finalizate. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, în situația la care a făcut referire domnul Menabit, era vorba 

despre un program de reabilitarea trotuarelor, iar prin acest proiect se propune reabilitarea tramei stradale. 

Domnul Marinescu ridică problema tramei stradale pentru zonele din oraș, în care sunt probleme din cauza 

capacelor care nu sunt la nivel. 

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

 

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

închide lucrările ședinței extraordinare din data de 05.11.2021. 
 

 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 


