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PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 23.11.20201 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară a membrilor Consiliului 

Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1557/19.11.2021. 

 
 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    – absent motivat; 
12. Luca Lucian     – prezent; 

13. Marinescu Teodor    – prezent; 

14. Menabit Ozghiun    – prezent; 
15. Moldovan Dănuț    – prezent; 
16. Stan Linica     – absent; 
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 aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 23.497mp 

situat în Municipiul Mangalia, Str. Ion Jalea, Nr.2, jud. Constanța; 

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire creșă Zâna Zorilor, municipiul 

Mangalia”;  

 

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

”pentru”. 
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2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 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 17.11.2021. 
 

 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 


