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PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat, astăzi, 02.09.20201 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, convocată de îndată, a membrilor 

Consiliului Local Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1290/01.09.2021. 
 

 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 – Ciocănel Andreea și domnul Miron Valentin – 

reprezentant VMB Partners în calitate de invitat. 

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 Filip Dumitru, 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 contractării unui împrumut în valoare de 12.782.779 lei, în 

conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-

bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între U.A.T. Municipiul 

Mangalia și U.A.T. Orașul Bușteni; 
 

 Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 18 voturi ”pentru” 

(domnul Luca Lucian nu și-a exprimat votul din motive tehnice). 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12.782.779 lei, în 

conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-

bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 
Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum a adus la cunoștință și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei 

Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, având în vedere prevederile acestei O.U.G. 

nr.83/2021 a cărei norme de aplicare au fost publicate după data de 20.08.2021, s-a propus această modificare a 
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proiectului de hotărâre prin care s-a aprobat, deja, o schemă pentru împrumutul din zona comercială, pentru a se 

putea alinia la prevederile ordonanței, care permit accesarea acestui împrumut pentru proiectele pe fonduri europene, 

pentru finanțarea cofinanțărilor și a cheltuielilor neeligibile prin Trezoreria Statului, împrumut pentru care, ulterior 

publicării normelor de aplicare, s-a ajuns la concluzia că este mai avantajos. Până la finalizarea procedurii de accesare 

a unui împrumut din zona comercială, există posibilitatea, mult mai repede și mult mai ieftin și mai avantajos din 

puncte de vedere financiar, să se acceseze fonduri din Trezoreria Statului. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă împrumutul este de la Trezorerie. 

Domnul Angelescu precizează că s-a supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local pentru a se ajusta 

hotărârea inițială pentru accesarea unui credit de la bănci comerciale, pentru a se putea accesa fondurile de la 

Trezoreria Statului în condiții mai bune și mult mai rapid de accesat. 

Domnul Menabit reamintește faptul că, în ședința trecută, reprezentanții Partidului Ecologist Român, au 

propus să se apeleze la Trezorerie. Dacă s-ar fi solicitat informațiile de la Trezorerie, nu s-ar mai fi adoptat acea 

hotărâre, care acum va rămâne fără obiect. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că ordonanța Guvernului este din luna august. 

Domnul Angelescu precizează că, la momentul adoptării hotărârii din luna iunie, normele de aplicare pentru 

O.U.G. nr.83/2021, nu erau publicate. Aceste norme au fost publicate după data de 20.08.2021, moment la care s-a 

știut, cu exactitate, forma impusă de ordonanță pentru hotărârea Consiliului Local și sumele care pot fi solicitate 

pentru direcții specifice pentru proiectele cu finanțare europeană. Acesta a fost motivul pentru care s-a demarat 

procedura în zona comercială. Domnul Miron, reprezentantul WMB Partners, prezent și la această ședință, și care a 

avut acces la normele de aplicare, a refăcut documentația, așa cum este solicitată de O.U.G. nr.83/2021, pentru a se 

putea accesa fondurile prin Trezoreria Statului. 

Domnul Iorguș dorește să știe care este gradul de îndatorare a municipiului, înainte de acest împrumut, adică 

valoarea împrumuturilor la zi. 

Domnul Menabit menționează că datoria este de 11.800.000 lei. 

Doamna Secretar General precizează faptul că valoarea totală este specificată în raportul de specialitate al 

proiectului de hotărâre. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, 

domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță 

Dragoș, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț 

Iulian) și 8 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul, domnul Iorguș Zanfir, domnul Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun și domnul Tanasă 

Neculai). 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între U.A.T. Municipiul 

Mangalia și U.A.T.  Orașul Bușteni. 
 Domnul Menabit menționează faptul că se va retrage de la vot, întrucât s-ar putea ivi un interes patrimonial, 

în situația în care va participa la vreo delegație. 

 Doamna Secretar General precizează faptul că va consemna votul acestuia ca „abținere”. Domnul Menabit 

menționează faptul că nu va participa la vot. 

 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi ”pentru” (domnul Menabit 

Ozghiun nu participă la vot). 
 

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 02.09.2021. 
 

 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 

 

 

 

 


