
1 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 13.12.2021 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a 

membrilor Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1638/10.12.2021. 

 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 punctului înscris pe proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor 

tehnico-economici a proiectului: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE 

ILUMINAT PUBLIC, MUNICIPIUL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA”, în vederea participării 

la ”Programul privind Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”. 

 

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

”pentru”. 
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Domnul Angelescu precizează faptul că acest program se derulează prin intermediul Agenției 

Fondului de Mediu, iar proiectul supus dezbaterii presupune înlocuirea corpurilor de iluminat public 

existente, cu corpuri de iluminat eficiente energetic, prin consum și emisii de noxe. Cu acest proiect, 

împreună cu cererea de finanțare depusă în anul 2020 se va acoperii în totalitate municipiul în ceea ce 

privește înlocuirea corpurilor de iluminat public, trecându-se de la cele ce funcționează cu sodiu, la cele cu 

tehnologia LED. 

Domnul Președinte precizează faptul că, din devizul general rezultă o valoare totală de 4.083.640 lei 

cu T.V.A., cu o eficiență de aproximativ de 60%. 

 

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 convocată de îndată din data de 13.12.2021. 
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