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PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 07.12.2021 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a membrilor Consiliului 

Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1606/03.12.2021. 

 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    – absent; 

12. Luca Lucian     – prezent; 

13. Marinescu Teodor    – prezent; 

14. Menabit Ozghiun    – prezent; 

15. Moldovan Dănuț    – prezent; 

16. Stan Linica     – absent motivat; 

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 17 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 reglementarea unor măsuri propuse de către operatorul de iluminat 

public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului de 

iluminat public în Municipiul Mangalia; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de iluminat 

public în Municipiul Mangalia și a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante de natură contractuală din statul 

de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.138/22.10.2021 privind 
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nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de 

Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ 

preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite 

prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe;  

 

 Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 17 voturi 

”pentru”. 
 

Domnul Moldovan Dănuț se deconectează, părăsind lucrările ședinței – 16 prezenți. 
 

1. Proiect de hotărâre privind reglementarea unor măsuri propuse de către operatorul de iluminat 

public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului de 

iluminat public în Municipiul Mangalia. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, acest proiect de hotărâre vizează contractarea unei 

societății care să vină în sprijinul activității S.C. Goldterm Mangalia S.A. căreia i-a fost delegat acest 

serviciu prin procedura delegării directe, fiind compania Consiliului Local al Municipiului Mangalia. 

Această situație a fost generată de faptul că în stațiunile arondate municipiului au fost constatate mai multe 

deficiențe la sistemul de iluminat public, pentru care se încearcă soluționarea acestora până la începutul 

sezonului 2022, motiv pentru care se va realiza o revizie generală a rețelei de iluminat public. Operatorul 

serviciului public se află în imposibilitatea de a realiza o astfel de lucrare, datorită faptului că de la 

momentul înființării serviciului și delegării, acesta nu a reușit să atragă suficient personal calificat, de 

specialitate pentru intervențiile pe iluminat public, astfel încât să poată întreprinde o astfel de lucrare. La 

acest moment, S.C. Goldterm Mangalia S.A. intervine punctual în zonele de avarii și de asigurare a 

funcționării sistemului de iluminat public, însă o lucrare de genul unei revizii generale cu asigurarea tuturor 

elementelor de funcționare în zona stațiunilor, nu are capacitatea să o facă singuri. Tocmai de aceea, pentru 

a se pregăti anul viitor și a se finaliza lucrările până la data de 1 mai 2022, când va începe sezonul estival 

cu serviciul de iluminat public care să funcționeze în condiții optime, este necesară această revizie 

generală. 

Domnul Menabit dorește să știe, deoarece consideră faptul că delegarea iluminatului public s-a 

făcut în baza Legii nr.56/2006 a serviciilor publice, către S.C. Goldterm Mangalia S.A., care a precizat la 

acel moment că poate susține acest serviciu, iar la acest moment societatea dorește să achiziționeze 

serviciile unei alte societăți comerciale, astfel că întreabă dacă nu contravine prevederilor legale. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, legislația în vigoare în baza căreia s-a făcut delegarea 

directă a gestiunii serviciului public către S.C. Goldterm Mangalia S.A., există posibilitatea de a 

subcontracta în parte lucrări pentru a se asigura buna funcționare a serviciului. Conform legii, această 

interdicție de a subcontracta, există în situația delegării serviciului public prin licitație publică, dar fiind 

vorba autoritatea publică, aceasta poate (delega) subcontracta în parte serviciul, pentru a asigura gestiunea 

optimă a serviciului. 

Domnul Menabit menționează faptul că S.C. Goldterm Mangalia S.A. nu este autoritate publică. 

Domnul Angelescu precizează faptul că aceasta este compania Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia, iar delegarea directă a serviciului public s-a putut realiza tocmai pentru că această societate este 

a Consiliului Local. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă se va face licitație pentru a se achiziționa astfel de servicii. 

Domnul Angelescu precizează faptul că procedura se va realiza în funcție de valoarea contractului, 

cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 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 Ioniță Dragoș, 

domnul Luca Lucian, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 

voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de iluminat 

public în Municipiul Mangalia și a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități. 
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Domnul Angelescu precizează faptul că, și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei Economice, 

Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie s-a luat în dezbatere acest proiect de hotărâre, și, într-

adevăr, este vorba doar despre iluminatul festiv, discuțiile din cadrul comisiei de specialitate au vizat și 

celelalte tipuri de activități, dar la acest moment se face referire doar la acest tip de iluminat. Prin contractul 

de delegare a gestiunii, au fost incluse doar o parte din operațiunile necesare pentru iluminatul festiv, fiind 

primul an în care se ocupă în mod exclusiv de acest sector, și a rezultat faptul că au fost anumite elemente 

și anumite tipuri de achiziții care nu au fost prevăzute în anexa la contract. Din acest motiv, pentru a se 

putea finaliza în totalitate procedura referitoare la iluminatul festiv, s-a venit în completare cu câteva 

capitole, față de cele inițiale. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă pentru acest an se va închiria sau dacă se va achiziționa și se 

vor monta elementele necesare iluminatului festiv. 

Domnul Angelescu precizează faptul că nu se achiziționează, fapt de la care au plecat și discuțiile 

referitor la faptul că în contractul de delegare era prevăzut doar montarea și punerea în funcțiune a 

instalațiilor pe care primăria le deține. Datorită faptului că sunt și elemente pe care primăria nu le deține 

în proprietate, a fost necesară introducerea capitolelor de închiriere pentru anumite instalații. Primăria are 

doar un număr redus de instalații, care au fost puse în funcțiune, iar S.C. Goldterm Mangalia S.A. a fost 

nevoită să închirieze parte din aceste instalații, iar de zona de montaj și punerea în funcțiune a acestora se 

ocupă, în mod exclusiv, societatea comercială. 

Domnul Menabit dorește să știe care este valoarea pentru capitolul de închiriere. 

Domnul Angelescu precizează faptul că la punctul nr.3 al ordinii de zi, este prevăzută suma de 

aproximativ 400.000 lei. 

Domnul Menabit consideră faptul că prima dată trebuia să se aprobe prețurile și revine cu întrebarea 

cu privire la valoare. 

Domnul Angelescu precizează că, în cuprinsul proiectului rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. se prevede suma de aproximativ 400.000 lei pentru iluminatul 

festiv. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 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 Ioniță Dragoș, 

domnul Luca Lucian, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 

voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

  

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2021. 
 

 Domnul Moldovan Dănuț se reconectează la platformă și participă la lucrările ședinței – 17 

prezenți. 

 

 Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum a menționat anterior, au fost incluse capitolele 

pentru iluminatul festiv și pentru lucrările din stațiuni. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 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 Ioniță Dragoș, 

domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul 

Zbanț Iulian) și 3 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit 

Ozghiun). 

 

 4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante de natură contractuală din 

statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia. 

  

 Domnul Moldovan Dănuț se deconectează, părăsind lucrările ședinței – 16 prezenți. 

 

Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi 

”pentru”. 
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 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.138/22.10.2021 privind 

nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de 

Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ 

preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022. 
 Domnul Președinte precizează faptul că se elimină poziția nr.5 – Grădinița P.P. nr.7 Mangalia și 

trebuie să se facă o nominalizare pentru Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia. 

 Domnul Angelescu propune ca persoana care a fost propusă pentru Grădinița P.P. nr.7 Mangalia 

să fie nominalizată pentru Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, și anume o propune pe doamna 

Griguța Nicoleta. 

Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu propunerea 

domnului Angelescu și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 

 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite 

prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe. 
 Domnul Angelescu dorește să formuleze următoarele amendamente:  

- La art.1 să se completeze după cum urmează: ”Prelungirea contractele de închiriere pe o 

perioada de 1 an pentru locuințele construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, ai căror titulari 

se regăsesc în anexa care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ”; 

- Anexa la actul administrativ să se completeze cu două poziții – Raftopol Mihaele și Grigore 

Stelian care depus cereri ulterior înregistrării proiectului de hotărâre. 

- La art. 3 se modifică după cum urmează: ”Mandatarea Serviciul Fond Locativ din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia să întocmească actele adiționale la 

contractele de închiriere” și nu contracte noi, așa cum s-a specificat în forma înaintată a proiectului de 

hotărâre. 

 

Domnul Președinte supune la vot amendamentele domnului Angelescu și se aprobă cu 16 voturi 

”pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentele adoptate și 

se aprobă cu 16 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 07.12.2021. 

 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL - SORIN 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 


