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PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 09.06.2021 cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a membrilor Consiliului Local Mangalia, 

convocată prin Dispoziția nr.789/03.06.2021. 

 Ședința se desfășoară prin mijloacele electronice – platformă online de videoconferințe, conform 

recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și 

potrivit prevederilor H.C.L. nr.52 din 27.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului 

Local al Municipiului Mangalia, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 

 

La ședință sunt prezenți la începutul ședinței următorii consilieri locali: 

 

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      – 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 18 consilieri locali. 

La lucrările ședinței participă: doamna Ciocănel Andreea – Secretar General Municipiu și domnul Miron 

Valentin – reprezentant al societății WMB Partners în calitate de invitat. 

Se deschid lucrările ședinței și dă citire punctelor înscrise pe proiectul ordinii de zi și al ordinii de zi 

suplimentară: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2021 și al ședinței extraordinare, 

convocată de îndată, din data de 14.05.2021   

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia pentru următoarele 3 luni; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia 

pentru trimestrul 4 – 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și 

particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021, semestrul II; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul municipiului 
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Mangalia constituită prin  H.C.L. nr.73/26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și 

rezervare a parcărilor publice de pe raza municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57/04.05.2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de  creștere și deținere de animale 

domestice și păsări de curte în municipiul Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia nr.201/03.04.2013; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de  gestionare a populației canine 

din municipiul Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.202/03.04.2013; 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.; 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități constând în scutirea la plata impozitului pe clădiri și 

teren, Fundației de Servicii Islamice din România, pentru anii 2021 – 2022; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de facilități fiscale 

reprezentând de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, constând în impozite și taxe locale, 

redevențe, chirii, cote de participare etc. aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Municipiul Mangalia 

restante la data de 1 aprilie 2021, datorate bugetului local de către persoanele juridice ce au calitatea de contribuabili 

la bugetul local al Municipiului Mangalia; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Studiul de Fezabilitate și 

a indicatorilor tehnico – economici aferente obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare (DRUM EXPRES) a 

Municipiului Mangalia”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL 

(P.U.Z.) și a REGULAMENT  DE URBANISM (R.L.U.) aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR”Municipiul Mangalia, 

str. Oituz, nr.107, jud. Constanța, Beneficiar: U.A.T. Mun. Mangalia; 

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12mp situat în 

Municipiul Mangalia, str. Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția 

pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a calității aerului, de 

tip urban; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar a bunurilor aparținând domeniului public al 

Municipiului Mangalia și aflate în folosința gratuită a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L., 

aferente anului 2020 ; 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de serviciu situate în 

Municipiul Mangalia; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia nr.441/21.10.2013; 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.21869/11.04.2013, beneficiar 

Urdăreanu Sorin Costel; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 23mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.3, jud. Constanța; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 110mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Henny Ignatie, nr. rampa auto 21b lot.2 – lot.2, jud. Constanța; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 487mp situat în Municipiul 

Mangalia, Cartier Dobrogea 2, str. George Bacovia, nr.5, lot.23, jud. Constanța; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Marin Preda, nr.17, jud. Constanța, către domnul Clipici-Câmpean Marin; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.16, jud. Constanța; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.56, jud. Constanța; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.46, jud. Constanța; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.68, jud. Constanța; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.72, jud. Constanța; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.6, jud. Constanța; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 54mp situat în Municipiul 
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Mangalia, Șos. Constanței, Nr. 15, Bl.C1, Sc.A - terasă,  jud. Constanța; 

32. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.2, jud. Constanța, beneficiar Naum Liana - Elena; 

33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.70, jud. Constanța, beneficiar Damian Ivan; 

34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.66, jud. Constanța, beneficiar Negrilă Petre; 

35. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.92, jud. Constanța, beneficiar Atanasiu Gheorghe; 

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 74mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.32, Bl.R15, Sc.A, Ap.1 – extindere, jud. Constanța, beneficiar S.C. 

INTERPRESS TODOR COMPANY S.R.L.; 

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 66mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.1D, jud. Constanța, beneficiar S.C. INTERPRESS TODOR 

COMPANY S.R.L.; 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Municipiul Mangalia, str. Mihai 

Viteazu, nr.10K, 10J și 10H, jud. Constanța; 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6634mp situat în 

Municipiul Mangalia, taluz faleză, jud. Constanța; 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 187000 situat în 

Municipiul Mangalia, parcela A160/26 + Np156/3 extravilan, jud. Constanța. 

 

Ordine de zi suplimentară: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru 

anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea 

Generală a Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”; 

Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în 

Adunarea Generală a Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”. 

 

Domnul Moldovan Dănuț se deconectează, părăsind lucrările ședinței – 17 prezenți. 

 

Domnul Președinte supune la vot ordinea de zi cu retragerea proiectului de hotărâre înscris la punctul nr.31 

(conform informării transmise de către inițiator membilor consiliului local) și al ordinii de zi suplimentare și se aprobă 

cu 17 voturi ”pentru” (domnul Moldovan nu a participat la vot din motive tehnice). 

 

Domnul Moldovan Dănuț se reconectează la platformă și participă la lucrările ședinței – 18 prezenți. 

 

1.  Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2021 și al ședinței extraordinare, 

convocată de îndată, din data de 14.05.2021. 

Se supune la vot aprobarea proceselor -verbale și se aprobă cu 18 voturi ”pentru”. 

 

Doamna Secretar general precizează faptul că domnul consilier local Iorguș Zanfir nu este conectat la 

platforma online de videoconferințe, astfel că la ședință sunt prezenți un număr de 18 consilieri locali. 

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia pentru următoarele 3 luni. 

Domnul Angelescu îl propune, din partea grupului P.N.L., pe domnul Filip Dumitru. Totodată, dorește să 

știe dacă mai sunt și alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea domnului Angelescu 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, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 4 voturi ”abținere” (doamna 

Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun și domnul Tanasă Neculai). 

 

Domnul Filip Dumitru, președintele de ședință desemnat, preia conducerea lucrărilor ședinței ordinare. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 
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Mangalia pentru trimestrul 4 – 2020. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum s-a discutat și în cadrul Comisiei Economice, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie, s-a ajuns la venituri toate de 380.580.022 lei, iar cuantumul cheltuielilor 

totale este de 388.170.437lei, diferența fiind reprezentată de excedentul bugetar din anul anterior. Din aceste venituri, 

încasările totale sunt în cuantum de 114.762.648 lei, diferența fiind compusă din proiectele pe fonduri europene, 208 

milioane, și cotele defalcate din impozit pe venit, taxa pe valoarea adăugată, subvenții și din alte venituri ale 

administrației publice. 

Domnul Menabit dorește să știe până la ce data se poate aproba execuția bugetară pentru trimestrul 4, conform 

Legii nr.276/2006 a finanțelor publice locale. 

Domnul Angelescu precizează că data până la care trebuie aprobată execuția bugetară este de 31.05 ale 

fiecărui an. 

 Domnul Menabit intervine, cu mențiunea că, este specificat în mod clar în lege, faptul că în luna decembrie 

se aprobă execuția bugetară pentru trimestrul 4. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, domnul Menabit face referire la execuția bugetară a unui singur 

trimestru, iar la acest moment este supusă dezbaterii, execuția bugetară anuală. 

Domnul Menabit menționează faptul că, în titlu este precizat trimestrul 4. 

Domnul Angelescu precizează faptul că acestea sunt prevederile legii. 

Domnul Menabit revine și menționează faptul că a adresat o întrebare doamnei secretar general, care avizează 

de legalitate, și anume: în ce lună se aprobă execuția bugetară a trimestrului 4. 

Doamna Secretar General precizează faptul că domnul Angelescu a dat, deja, acest răspuns. 

Domnul Menabit insistă asupra faptul că dorește un răspuns din partea doamnei secretar general care să fie 

menționat în procesul-verbal al ședinței, la întrebarea cu privire la aprobarea execuției bugetare trimestriale conform 

art.13 din legea finanțelor publice locale, unde se prevede faptul că în lunile aprilie, iulie, octombrie, iar pentru 

trimestrul 4, în luna decembrie, și dorește să știe dacă doamna secretar general confirmă susținerile sale, sau dacă 

este de acord cu susținerile domnului Angelescu. 

Doamna Secretar general precizează că este vorba de Legea nr.273/2006 și faptul că execuția bugetară anuală 

se aprobă până la sfârșitul lunii mai al fiecărui an. 

Domnul Menabit menționează faptul că dânsul a făcut referire la trimestrul 4 și nu la cea anuală. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum a mai specificat, execuția anulă se suprapune cu cea a 

trimestrului 4. 

Se 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 7 

voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu 

Paul, domnul Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun și domnul Tanasă Neculai). 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/ externe. 

Domnul Angelescu dorește să facă anumite precizări cu privire la acest proiect, cu mențiunea că la ședință 

participă și consultantul financiar, domnul Miron Valentin. Astfel, este vorba despre strategia contractării unui nou 

împrumut, având în vedere faptul că împrumutul contractat de la CEC Bank, nu a fost a fost accesat. În cazul acestui 

proiect de hotărâre, este vorba de accesarea unui împrumut pentru asigurarea cofinanțării și a plăților proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă europeană, în sensul schimbării strategiei de decontare a facturilor emise de către 

constructorii celor 9 proiecte de investiții, așa cum au fost prezentate în materialele înaintate. Se dorește aplicarea 

mecanismului cererii de rambursare, față de cel al cererilor de plată, așa cum s-a procedat până la acest moment, 

pentru a putea grăbi procesul de plată către executanții lucrărilor. În ultima perioadă, s-a observat faptul că, 

decontările făcute de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul fondurilor europene, 

aferente mecanismelor cererilor de rambursare, se realizează cu întârzieri foarte mari, producându-se, astfel, sincope 

foarte mari în graficul de execuție al constructorilor, motiv pentru care se încearcă accesarea acestui tip de împrumut, 

având în vedere faptul că Ministerul Finanțelor Publice a epuizat plafonul anual de împrumuturi pentru unitățile 

administrativ-teritoriale, aceasta rămânând singura opțiune. Fondurile care se pot accesa prin acest tip de împrumut, 

ar asigura decontarea facturilor depuse pentru proiectele cu finanțare europeană imediat după depunerea și verificarea 

acestora de către contabilitate și serviciul de achiziții, fără a mai fi necesară trecerea perioadei de 90 de zile, poate și 

mai mare, pentru decontarea cererilor de rambursare. În acest mod, constructorii contractați în cadrul celor 9 proiecte 

aflate în derulare, nu ar avea niciun motiv să mai întârzie lucrările sau să se mai ajungă cu efective de personal prea 

mici în teren. Acest împrumut ar reprezenta un cash-flow al Municipiului Mangalia, având în vedere că este vorba 

de peste 38 milioane de lei, și care ar asigura continuitatea, banii recuperându-se de la minister prin cererile de 

rambursare la momentul la care se vor putea face decontările. 

Domnul Bănceanu menționează că, pentru a se înțelege corect, având în vedere faptul că domnul Angelescu 

a plecat de la ideea de a schimba modalitatea de plată a furnizorilor prin cerere de rambursare și cere de plată, îl roagă 

pe acesta, să explice, pentru a se înțelege, de ce este necesar acest lucru, deoarece a fost contactat un credit care, așa 
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cum a explicat în cadrul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, nu s-a îndeplinit 

condiția de tragere pentru acel credit, din cauza executării silite. 

Domnul Angelescu precizează faptul că cererea de plată se face la momentul în care primăria ar putea să 

achite, din fonduri proprii, facturile care intră în contabilitate, iar cerea de rambursare presupune transmiterea 

documentației de plată, și anume facturile fiscale cu situațiile de plăți și toată documentația necesară, către minister 

în vederea virării fondurilor. În ultima perioadă, pentru proiectele aflate în derulare, banii au ajuns foarte târziu către 

beneficiarii finali, și anume constructorii angajați, fiind virați după 60 – 90 de zile, poate chiar și mai mult, fapt pentru 

care constructorii au reclamat faptul că au rămas fără cash-flow-ul asigurat prin contractul de execuție lucrări, fiind 

nevoiți să reducă personalul și ritmul de execuție al lucrărilor până la încasarea banilor de la Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației. Proiectele cu finanțare din programul transfrontalier, cum este cel din centrul 

orașului prin care se reabilitează un număr de 17 străzi din municipiu, care fac legătura cu drumul european TEN-T, 

se realizează exclusiv prin mecanismul cererii de plată, prin care primăria este obligată să plătească din fondurile 

proprii facturile fiscale, iar după evaluarea documentației de către minister împreună cu partenerii bulgari, să se 

realizeze decontul, fapt ce generează întârzieri extrem de mari, chiar și la acest moment existând întârziere, chiar 

dacă primăria a reușit să achite facturile către executant, destul de târziu, având în vedere disponibilitățile și cash-

flow-ul administrației locale, fără a se recuperare toate sumele plătite. Din aceste motive, acest tip de împrumut ar 

asigura o fluență prin care să se elimine aceste sincope, moment la care se vor putea impune și termenele și graficele 

de execuție. Atât timp cât fondurile de la minister ajung mai târziu decât sunt prevăzute în ghidurile de finanțare, 

constructorii invocă această situație și încetinesc ritmul de intervenție. Creditul accesat de la CEC Bank, nu a 

funcționat pe această strategie, acesta trebuia vărsat pentru proiectele cu finanțare, exclusivă, din bugetul local. La 

momentul aprobării acelui credit, pe lista de investiții aferentă, au fost incluse proiecte, care abia ulterior, au obținut 

finanțare europeană. Lista de investiții a fost modificată, și a cuprins numai proiecte de investiții care nu erau eligibile, 

și anume proiectele de investiții pentru parcări, care au fost realizate, astfel că au fost cuprinse investițiile mici care 

nu au fost finanțate prin fondurile europene. De aceea, acel credit, în situația dată, nu ar fi funcționat, ci ar fi funcționat 

doar pentru proiectele finanțate, exclusiv, din bugetul local. 

Domnul Bănceanu consideră că, toate resursele consumate pentru acel credit, au fost consumate fără rost. 

Domnul Angelescu precizează că au fost consumate din bugetul local, motiv pentru care la acest moment, nu 

există disponibilitate de plată. 

Domnul Bănceanu menționează că propunerea sa vizează eliminarea cauzelor care ar putea împiedica 

accesarea unui credit și doar ulterior să se pună în discuție accesarea unui credit. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum a explicat și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei 

Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, cea mai mare parte din cauzele care au împiedicat 

efectuarea tragerilor din creditul contractat, au fost eliminate, la acest moment nu mai sunt sume de executat pe 

diferite spețe astfel încât să se ajungă la contractare cu executări silite în vigoare. La momentul de față, Primăria 

Municipiului Mangalia nu mai are dosare de executare silită atât de mari, încât să nu poată fi achitate după rectificarea 

de buget. 

Domnul Filip dorește să știe, din punct de vedere procedural, cât durează. 

Domnul Angelescu precizează faptul că procedura va începe numai după aprobarea acestui proiect și va dura 

cel puțin 2-3 luni. 

Domnul Menabit menționează faptul, că din cele expuse până la acest moment, dânsul a înțeles că totul a fost 

administrat în mod defectuos, iar din acest motiv, primăria nu are bani pentru proiectele aprobate. Totodată, ridică 

problema bugetului supradimensionat, care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul Constanței, unde sunt 81.000 

de angajați, care plătesc impozitul pe venit, spre deosebire de Mangalia, unde sunt 8.000 de angajați. 75% din 

societățile care funcționează în Mangalia, plătesc impozitele pentru salariați în alte localități. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, cele mai multe afaceri din municipiu și-au creat filiale, iar cei care 

au peste un anumit număr de angajați, plătesc aceste impozite către Primăria Municipiului Mangalia, și nu știe de 

unde are domnul Menabit aceste date, dar consideră că nu sunt relevante și pot fi interpretative. 

Domnul Menabit dorește să îl salute pe domnul Miron, și solicită mai multe informații cu privire la acest 

credit. 

Domnul Miron Valentin, director general al societății WMB Partners, al cărui obiect de activitate exclusiv 

este atragerea de finanțări rambursabile pentru autoritățile administrației publice locale, reamintește că aceasta nu 

este prima colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, ci s-a mai colaborat și cu ocazia emisiunii de obligațiuni, 

precum și cu ocazia contractării creditului care s-a încercat să se acceseze și pentru care s-a semnat contractul cu 

CEC Bank, însă nu poate să dea detalii în privința punerii în executare. 

Domnul Angelescu îl roagă pe domnul Miron să facă o scurtă prezentare a împrumutului propus. 

Domnul Miron precizează faptul că, la momentul de față, dat fiind faptul că există conturile pentru garanțiile 

pentru popriri, estimează că interesul băncilor va fi unul mediu, deoarece există această garanție asupra bugetului 

local, iar faptul că există fonduri în aceste conturi, poate genera o competiție relativ moderată, poate chiar suficient 

de bună. Totodată, estimează că nivelul dobânzii va fi puțin mai mare față de dobânzile obținute anterior pandemiei, 

cu un ROBOR de aproximativ 2,3 – 2,4, având în vedere că la acest moment este nivelul ROBOR-ului de de 1,6, 
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ceea ce presupune aproximativ 4% pe an. Se dorește ca termenul de maturitate al acestui credit să fie de 12 – 13 ani, 

astfel încât sumele recuperate prin cererile de rambursare să nu fie necesar să fie plătite băncii, ci să poate fi investite 

în alte proiecte de interes local. Structura acestui credit care se va solicita prin caietul de sarcini, prevede o perioadă 

de tragere de 3 ani, suficient timp astfel încât să se poată finaliza toate proiectele cu finanțare europeană care se află 

pe lista de investiții. Din punct de vedere al gradului de îndatorare, propunerea de credit este substanțial diminuată 

față de creditul a fost contractat de la CEC Bank în urmă cu câțiva ani, în anul de vârf – 2025-2026 este de aproximativ 

12,5 – 12,9%, și reprezintă gradul maxim de îndatorare. Ca efort financiar, dat fiind faptul că este contractat pentru 

o perioadă de 12-13 ani, rambursarea datoriei, în opinia societății, nu este un factor care să degradeze rezervele de 

capital existente la nivelul bugetului local. 

Domnul Menabit menționează că, în baza datelor primite, cu un ROBOR de 4% și o perioadă de 12-13 se 

ajunge la o valoare de ramburs de aproximativ 20 milioane de lei, adică jumătate din sumă, sumă care se pierde 

deoarece primăria nu a fost capabilă să gestioneze propriile fonduri, iar acum se dorește, pentru finalizarea 

proiectelor, să se ia împrumut de la bancă, pentru că actualul Guvern nu este capabil să plătească banii la timp. 

Totodată, îl întreabă pe domnul Miron, în baza căror bugete a făcut calculele, deoarece legea prevede că se iau în 

analiză bugetele aferente ultimilor 3 ani, în condițiile în care încasările au fost mai mici de 50% în ultimii 3 ani, cum 

a gestionat dânsul această estimare, această putere de ramburs a Municipalității Mangalia, în condițiile în care nu s-

a colectat nici măcar 50%. Pe ce date va face domnul Miron cererea de împrumut. Mai dorește să menționeze faptul 

că, din punctul său de vedere, prima soluție ar fi Trezoreria, unde dobânda este mult mai mică, ajungând la un 

ROBOR de 1,4. 

Domnul Miron precizează, în legătură cu împrumuturile de la Trezorerie, acestea nu au mai fost în vigoare 

de aproximativ 4 ani. Există un proiect, înaintat de Asociația Municipiilor de România, care nu este încă în stadiu de 

aplicabilitate, nefiind aprobat prin ordonanță de urgență sau prin hotărâre de Guvern. În proiectul de hotărâre supus 

aprobării, este vorba despre o sumă maximă și un număr maxim de ani. Dacă se va aproba ordonanța de urgență, se 

va aplica pentru această soluție prin Trezorerie, deși suma prevăzută în proiectul înaintat Guvernului este de 900 

milioane la nivelul întregii țări, astfel că există posibilitatea să nu se contracteze suma necesară în totalitate, ceea ce 

presupune un credit contractat de la o bancă pe o valoare mai mică, iar diferența se va accesa de la Trezorerie, în 

situația în care nu se poate accesa suma totală de la Trezorerie. Astfel, se va încerca accesarea pe ambele căi. Pentru 

a se reveni la achitarea sumelor de rambursare în anii de vârf, se va ajunge la un maximum, în condițiile date, iar 

estimările au luat în calcul o dobândă de 4,5%, de 5 – 6 milioane lei/an, adică un nivel de 500.000 lei/lună, nivel 

maxim, în anii de vârf, 2025 – 2026. Această sumă a fost raportată la execuțiile și la încasările avute în ultimii 5 ani, 

și nu 3 ani, așa cum spunea domnul consilier. S-a făcut media acestor ani, în ceea ce privește încasările, deoarece 

estimările se fac pentru a se putea obține garanțiile necesare îndeplinirii și rambursării creditului, și nu doar conform 

solicitării ministerului. Au fost făcute raportările, în ceea ce privește sustenabilitatea rambursării, la nivelul de 

încasare și la nivelul de colectare. Un serviciu al datoriei publice, care include rambursările, plățile de dobândă care 

ajunge la 5 milioane, înseamnă sub 12% bugetul de venituri proprii al municipiului. Din punct de vedere al 

excedentului operațional înregistrat anual, care rezultă din diferența dintre veniturile curente și cheltuielile curente, 

gradul de acoperire din excedentul operațional de peste 2 – 2,4, 4,8, de la an la an. În funcție de scăderea acestui grad 

minimul care se atinge este de 1,10, ceea ce înseamnă că excedentul operațional, profitul rămas în fiecare an, fiind 

luat în calcul nivelul cel mai mic, acoperă cel puțin de 1,2 ori suma care trebuie rambursată băncii în anul respectiv. 

Domnul Angelescu intervine, în completarea domnului Miron, cu faptul că, în condițiile în care toate 

proiectele cu finanțare europeană vor fi duse la capăt, așa cum sunt previzionate, pe lângă investițiile care se vor 

realiza și din aceste sume trase, în 2 – 3  ani proiectele de investiții majore din municipiul Mangalia for fi finalizate. 

Acest lucru înseamnă că din anul 4, ipotetic vorbind, ar trebui să se cheltuiască bani din bugetul local doar pentru 

întreținerea acestora, și nu de realizarea de investiții majore, ceea ce presupune o marjă de lucru mult mai lejeră din 

punct de vedere al bugetului de cheltuieli. 

Domnul Menabit dorește să precizeze faptul că, cheltuielile de sustenabilitate ale proiectelor europene sunt 

destul de mari, și dă exemplul parcului Evergreen, în cazul căruia a fost alocat, anul, 1 milion de lei, în condițiile în 

care valoarea acestuia a fost de 7 milioane de lei, s-a cheltuit 1 milion de lei/ an, mai ales pentru pază, fiind 6 posturi 

de pază 24 de ore, pentru acest parc. Cheltuielile de eligibilitate, inclusiv la centrele naționale de promovare turistică, 

pentru ceea ce s-a făcut, și îl întreabă pe domnul Miron dacă nu le-a luat în calcul pentru viitor, deoarece acestea vor 

deveni cheltuieli din bugetul local. Mai menționează faptul că, a făcut un calcul cu privire la salariile care, așa cum 

rezultă din raportările către minister, au fost plătite în valoare de 73%. 

Domnul Angelescu precizează că nu știe cum a ajuns domnul Menabit la aceste sume. 

Domnul Menabit menționează că a ajuns la aceste sume deoarece a făcut calculele pe bugetul anului trecut, 

așa cum a fost bugetul inițial al acestui an.  

Domnu Angelescu intervine cu precizarea că veniturile proprii sunt de 114 milioane, iar cheltuielile cu 

salariații de sunt de aproximativ 27 milioane – 30 milioane lei maxim. 

Domnul Menabit menționează că nu s-a referit la veniturile fiscale din impozitul pe venit. 

Domnul Angelescu intervine cu precizarea că dânsul a vorbit în mod clar despre veniturile proprii, și nu de 

cotele defalcate. 
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Domnul Menabit menționează că încearcă să puncteze faptul că, toate aceste proiecte care se doresc a se 

finaliza în 3 ani, vor avea cheltuieli de sustenabilitate, pe care este convins că domnul Miron nu le-a luat în calcul, 

deoarece nu sunt cunoscute la acest moment, și care în valoare însumată s-ar putea să depășească cu mult disponibilul, 

deoarece suma de 12% se va mări, deoarece disponibilul va scădea din cauza cheltuielilor. Va fi foarte greu să se 

asigure 12,5% din buget pentru plata creditului, și așteaptă răspunsul domnului Miron. 

Domnul Miron în roagă pe domnul consilier să repete întrebarea, deoarece nu a înțeles-o, deși a fost atent. 

Domnul Menabit revine cu întrebarea dacă s-a luat în calcul cheltuielile de sustenabilitate pentru proiectele 

europene pentru care se dorește să se ia împrumut. 

Domnul Miron precizează faptul că, este evident că aceste cheltuieli nu au putu fi prognozate, dar ceea ce s-

a luat în calcul sunt sumele care vor intra în buget pe cererile de rambursare și care se fac venituri proprii. Așadar, 

tot ceea ce cheltuiește din credit, se întoarce sub formă de cerere de rambursare, mai puțin cheltuielile neeligibile și 

contribuția proprie. Sumele respective, evident că au fost luate în calcul, deoarece aceste devin venituri proprii în anii 

următori. 

Domnul Filip dorește să precizeze faptul că îl surprinde abordarea domnului Menabit care este foarte 

pesimistă, și care presupune o blocare a investițiilor, în condițiile în care întreaga Europa aleargă după fondurile 

europene și după dezvoltare, care, întotdeauna, în plan teoretic, reprezintă o sursă de venituri. 

 

Domnul Moldovan Dănuț se deconectează, părăsind lucrările ședinței – 17 prezenți. 

Domnul Foleanu Paul se deconectează, părăsind lucrările ședinței – 16 prezenți. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne/externe și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” și 5 voturi ”abținere” . 

 

Domnul Angelescu îi mulțumește domnului Miron pentru prezența în cadrul ședinței ordinare, precum și 

pentru sprijinul acordat. 

Domnul Președinte îi roagă pe domnii consilieri ca, în cadru luării de cuvânt, să fie cât mai aplecați asupra 

subiectului. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și 

particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2021 – 2022. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 

Doamna Secretar General precizează că se rectifică rezultatul votului pentru PUNCTUL NR.4 unde 

rezultatul votului a fost: 10 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, 

domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna Stan Linica, 

domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 6 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, 

domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun și domnul Tanasă Neculai). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021, semestrul II. 

Domnul Marinescu menționează faptul că, în cadrul ultimei ședinței a Consiliului Local, l-a rugat pe domnul 

viceprimar să le aducă la cunoștință situația burselor. 

Domnul Angelescu precizează faptul că pentru semestrul II anul școlar 2019 – 2020 au fost plătite, iar după 

aprobarea rectificării bugetului local, se va putea trece la plata burselor din semestrul I a anului școlar 2020-2021. 

După aprobarea proiectului de hotărâre de la acest punct, se va putea lua în calcul și achitarea acestor burse. Așadar 

pentru anul școlar 2019-2020 situația a fost închisă, iar la acest moment semestrul I a anul 2020-2021 este în restanță, 

însă se va putea achita după aprobarea rectificării bugetului local. 

Domnul Menabit dorește să mulțumească domnului viceprimar, în ceea ce privește bursele pentru semestrul 

I al acestui an școlar, deoarece modificarea cuantumului burselor a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2021, și dorește 

să știe dacă așa este. 

Domnul Angelescu nu poate să dea un răspuns ferm la această întrebare. 

Doamna Secretar General precizează faptul că este vorba de stabilirea cuantumului minim al burselor pentru 

anul școlar 2020-2021, cuantum care s-a aprobat în luna noiembrie sau decembrie a anului 2020. 

Domnul Menabit dă exemplul Clujului, unde bursele au fost aprobate la începutul anului școlar. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă 16 voturi ”pentru”. 

 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de ordine publică la nivelul municipiului 

Mangalia constituită prin  H.C.L. nr.73/26.10.2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, încă din anul 2012, de la constituirea comisiei, domnul Foleanu Paul 

a făcut parte din componența acesteia, astfel că dorește să propună ca membrii ai comisiei pe domnul Foleanu Paul-
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Florin, domnul Zbanț Iulian-Dorinel și domnul Luca Lucian. 
Doamna Secretar general precizează, pentru claritate, faptul că, Comisia de ordine publică la nivelul 

municipiului este formată din primarul municipiului, șefii structurilor Poliției Naționale, directorul Direcției Poliția 

Locală, secretarul general al municipiului, precum și 3 membri din partea Consiliului Local, drept pentru care este 

necesară formularea celor 3 propuneri. 

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Angelescu 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, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna 

Stan Linica, domnul Toma Vasile, domnul Tanasă Neculai și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”abținere” (doamna 

Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, funcționare și 

rezervare a parcărilor publice de pe raza municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57/04.05.2018, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Domnul Angelescu precizează că dorește să formuleze un amendament la acest proiect. Având în vedere 

faptul că modificarea propusă prin acest proiect vizează cuantumul amenzilor prevăzute pentru nerespectarea 

legislației și a hotărârii Consiliului Local, propune ca acest cuantum să rămână între 1000 și 2000 lei în funcție de 

gravitatea încălcării prevederilor, și nu între 2000 și 2500 lei cum a fost propus prin proiectul de hotărâre, cu 

achitarea a jumătate din cuantumul prevăzut în cele 15 zile. 

Domnul Bănceanu menționează că proiectul de hotărâre propune o singură modificare la art.24 cu ridicarea 

amenzii între 2000 și 2500 lei. Dorește să știe dacă prin amendamentul domnului Angelescu nu se revine la cuantumul 

anterior stabilit. 

Domnul Angelescu precizează că inițial cuantumul a fost mai mic, se ajungea la 50 lei jumătate din minimul 

stabilit, ceea ce nu încuraja pe nimeni să respecte prevederile regulamentului. Prin amendamentul său se ajunge la 

500 lei jumătate din minim, ceea ce, consideră, că este o măsură care să asigure punerea în aplicare a regulamentului. 

 

Domnul Foleanu Paul se reconectează la platformă și participă la lucrările ședinței – 17 prezenți. 

 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnul Angelescu și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” 

(doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța 

Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț 

Iulian) și 7 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul, domnul Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun și domnul Tanasă Neculai). 

 

Domnul Tanasă precizează faptul că trebuie să părăsească lucrările ședinței, fapt pentru care aduce la 

cunoștință că este de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi, mai puțin cu proiectele înscrise la punctele 8, 9 și 

10 și cu cele înscrise pe ordinea de zi suplimentară, și solicită să se consemneze în procesul-verbal al ședinței. 

Doamna Secretar general precizează că se va consemna în procesul-verbal al ședinței, însă la contabilizarea 

voturilor se va aplica aceeași regulă ca și la o ședință cu prezență fizică, unde după părăsirea sălii, nu se mai poate 

lua în calcul persoana absentă de la dezbaterile care au loc ca urmare a citirii punctului de pe ordinea de zi. 

 

Domnul Tanasă Neculai părărsește lucrările ședinței – 16 prezenți. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul adoptat și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” 

(doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța 

Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț 

Iulian) și 6 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de creștere și deținere de 

animale domestice și păsări de curte în municipiul Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia nr.201/03.04.2013. 

Domnul Angelescu precizează faptul că și în cazul acestui proiect de hotărâre este vorba tot de modificarea 

cuantumului amenzilor. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, 

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

Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 6 voturi 

”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, 

domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de  gestionare a populației 

canine din municipiul Mangalia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia 

nr.202/03.04.2013.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, 

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

Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 6 voturi 

”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, 

domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună și se aprobă cu 13 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, 

domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, doamna 

Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul 

Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități constând în scutirea la plata impozitului pe clădiri 

și teren, Fundației de Servicii Islamice din România, pentru anii 2021 – 2022. 

Domnul Marinescu precizează faptul că nu participă de dezbaterii și la vot pentru acest punct al ordinii de zi. 

Doamna Secretar General roagă să fie precizat motivul neparticipării la dezbatere și la vot. 

În urma răspunsului primit din partea domnului Marinescu, se va consemna în procesul – verbal faptul că 

acesta are un interes patrimonial și nu va lua parte la dezbaterea acestui proiect de hotărâre și nici la procedura de 

vot, fiindu-i închis microfonul. 

 

Domnul Moldovan revine la lucrările ședinței (conexiune telefonică) – 17 prezenți. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi ”pentru” (domnul Marinescu nu participă la 

dezbateri și la vot). 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de facilități 

fiscale reprezentând de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, constând în impozite și taxe 

locale, redevențe, chirii, cote de participare etc. aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Municipiul 

Mangalia restante la data de 1 aprilie 2021, datorate bugetului local de către persoanele juridice ce au calitatea 

de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia. 

 

Domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun părăsesc lucrările ședinței – 15 prezenți. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza Studiul de Fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico – economici aferente obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare (DRUM EXPRES) a 

Municipiului Mangalia”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru” 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL 

(P.U.Z.) și a REGULAMENT  DE URBANISM (R.L.U.) aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR”Municipiul 

Mangalia, str. Oituz, nr.107, jud. Constanța, Beneficiar: U.A.T. Mun. Mangalia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 

 

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12mp situat în 

Municipiul Mangalia, str. Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin 

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare a 

calității aerului, de tip urban. 

Domnul Angelescu propune ca pentru acest proiect să se stabilească perioada dreptului de folosință gratuită 

de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de solicitarea beneficiarului care va stabili dacă va rămâne același 

amplasament sau dacă va fi necesară modificarea acestuia, conform proiectului prin care este finanțat. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea domnului Angelescu și se aprobă cu 15 

voturi ”pentru”. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar a bunurilor aparținând domeniului public 

al Municipiului Mangalia și aflate în folosința gratuită a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L., 

aferente anului 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 

 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de serviciu situate 

în Municipiul Mangalia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 

 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia nr.441/21.10.2013. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 

 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.21869/11.04.2013, beneficiar 

Urdăreanu Sorin Costel. 

Domnul Angelescu precizează că pentru acest proiect de hotărâre trebuie propusă perioada pentru care va fi 

prelungit acest contract, motiv pentru care, ținând seama de vechea legislație, propune prelungirea pentru jumătate 

din perioada inițială. 

Domnul Andrei precizează faptul că, acest contract a fost încheiat pe o perioadă de 18 ani, iar propunerea 

Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, avizată favorabil, este de 9 ani. 

 

Domnul Marinescu Teodor revine la lucrările ședinței – 16 prezenți. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Andrei și se aprobă cu 16 voturi ”pentru”. 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 23mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.3, jud. Constanța. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 2 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa și domnul Marinescu Teodor). 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 110mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Henny Ignatie, nr. rampa auto 21b lot.2 – lot.2, jud. Constanța. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 2 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa și domnul Marinescu Teodor). 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 487mp situat în Municipiul 

Mangalia, Cartier Dobrogea 2, str. George Bacovia, nr.5, lot.23, jud. Constanța. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 2 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa și domnul Marinescu Teodor). 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Marin Preda, nr.17, jud. Constanța, către domnul Clipici-Câmpean Marin. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 2 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa și domnul Marinescu Teodor). 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.16, jud. Constanța. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei 
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Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, 

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 2 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa și domnul Marinescu Teodor). 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.56, jud. Constanța. 

 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 2 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa și domnul Marinescu Teodor). 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.46, jud. Constanța. 

 

Domnul Menabit Ozghiun revine la lucrările ședinței – 17 prezenți. 

 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 3 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.68, jud. Constanța. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 3 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.72, jud. Constanța. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 3 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.6, jud. Constanța. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 3 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 54mp situat în Municipiul 

Mangalia, Șos. Constanței, Nr. 15, Bl.C1, Sc.A - terasă,  jud. Constanța – RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR. 
 

32. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.2, jud. Constanța, beneficiar Naum Liana – Elena. 

Doamna Secretar General amintește faptul că la constituirea dreptului de superficie trebuie stabilită și 

perioada pentru care se va constitui. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și anterior în cazul acestor proiecte de hotărâre, 

propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică este de 10 ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
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33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.70, jud. Constanța, beneficiar Damian Ivan. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și anterior în cazul acestor proiecte de hotărâre, 

propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică este de 10 ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 

34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.66, jud. Constanța, beneficiar Negrilă Petre. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și anterior în cazul acestor proiecte de hotărâre, 

propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică este de 10 ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 

35. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Ernest Juvara, nr.92, jud. Constanța, beneficiar Atanasiu Gheorghe. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și anterior în cazul acestor proiecte de hotărâre, 

propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică este de 10 ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 74mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.32, Bl.R15, Sc.A, Ap.1 – extindere, jud. Constanța, beneficiar S.C. 

INTERPRESS TODOR COMPANY S.R.L.. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și anterior în cazul acestor proiecte de hotărâre, 

propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică este de 10 ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 66mp 

situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr.1D, jud. Constanța, beneficiar S.C. INTERPRESS TODOR 

COMPANY S.R.L.. 

Domnul Andrei precizează faptul că, așa cum s-a propus și anterior în cazul acestor proiecte de hotărâre, 

propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică este de 10 ani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor situate în Municipiul Mangalia, str. Mihai 

Viteazu, nr.10K, 10J și 10H, jud. Constanța. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 

 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6634mp situat în 

Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, jud. Constanța. 

Domnul Menabit dorește să știe a cui este terenul. 

Doamna Secretar General precizează că terenul se află în proprietatea Municipiului Mangalia. 

Se 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 Foleanu Paul, 

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 3 voturi ”abținere” (doamna Canea 

Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 187000 situat în 

Municipiul Mangalia, parcela A160/26 + Np156/3, extravilan, jud. Constanța. 

Domnul Menabit dorește să știe din partea cui este solicitarea. 

Doamna Secretar general precizează faptul că, solicitarea a venit din partea doamnei Doncescu în urma unei 

sentințe judecătorești în baza prevederilor Legii nr.18/1991 a fondului funciar, iar în vederea punerii în posesia, este 

necesară dezmembrarea acestui teren. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
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Ordine de zi suplimentară: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia 

pentru anul 2021. 

Domnul Angelescu aduce lămuriri cu privire la acest proiect de hotărâre, și precizează faptul că s-a ajuns 

la suma de 391.268.387 mii lei la bugetul de cheltuieli pentru anul 2021, din care peste 168 milioane lei sunt venituri 

care vor intra în buget de la proiectele cu finanțare europeană, rămânând un buget propriu de 223 milioane lei. Până 

la această data s-a ajuns la peste 43 milioane lei încasări, iar nivelul veniturilor, până la sfârșitul anului, este prognozat 

ca fiind peste 200 milioane lei. Această sumă este compusă din veniturile proprii, cotele defalcate pe T.V.A. și alte 

subvenții de la bugetul de stat. Așa cum rezultă din materiale, au fost alocate sume importante la capitolul investiții 

drumuri – Capitolul 84, unde totalul este în valoare de peste 27 milioane lei, sumă în care sunt incluși și banii pentru 

acordurile cadru pentru trotuarele din cartierul Coloniști, acorduri - cadru pe o perioadă de 3 ani pentru reparații 

pentru trama stradală, proiecte de investiții de finalizare a mai multor parcări pe amplasamentele unde s-au demolat 

garaje. La acest moment, aceste sume dau posibilitatea încheierii procedurilor de achiziții pentru contracte 

multianuale, inclusiv la sectorul de spații verzi, iluminat public, întreținere parcuri. Acesta este motivul pentru care 

bugetul a fost structurat de așa manieră, pentru a se putea demara achizițiile pentru contractele multianuale, urmând 

ca, spre sfârșitul anului, după încheierea acestor contracte, să se vină cu o echilibrare prin diminuarea sumelor de la 

bugetul de cheltuieli la sumele efectiv contractate pentru anul 2021. Astfel că, doar în trimestrul 3 se va avea o 

imagine finală și clară a bugetului de cheltuieli pentru anul 2021. 

Domnul Menabit consideră că motivul este altul față de cel prezentat, deoarece în materiale se menționează 

faptul că impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice a fost suplimentat de la 9 milioane lei la 61 milioane de 

lei, și dorește să știe cum s-a făcut această suplimentare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că impozitul pe clădiri a fost actualizat la acest nivel, având în vedere 

că în municipiul Mangalia și stațiunile aferente mai sunt doar patru hoteluri nefuncționale care sunt subevaluate, 

celelalte mărindu-și valoarea prin investițiile realizate în ultimul an și intrând în circuitul turistic, la adevărata lor 

valoare. 

Domnul Menabit nu este de acord cu cele susținute de domnul Angelescu. Totodată menționează faptul că, 

impozitul pe mijloacele de transport a fost suplimentat cu 9 milioane de lei și a ajuns la 12 milioane de lei, la codul 

16.02.02.01 și întreabă cum s-a suplimentat. La capitolul alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile 

publice – 42 milioane de lei. Își exprimă nemulțumirea cu privire la rectificarea de buget propusă prin acest proiect 

de hotărâre. Mai menționează faptul că la capitolul venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate unde s-a suplimentat 

cu 7 milioane de lei, și dorește să știe cum s-a ajuns la aceste sume. Veniturile s-au suplimentat alungându-se la 200 

milioane lei, și întreabă dacă se dorește majorarea birurilor pentru cetățeni. Îi solicită domnul Angelescu să îi răspundă 

la întrebările cu privire la majorarea de 5 ori mai mult a veniturilor, deoarece veniturile proprii sunt jumătate din cele 

ale Constanței, însă Constanța este cu mult mai mare. Dorește să știe dacă acest buget a fost făcut în așa fel încât să 

poată fi luat împrumutul. 

Domnul Angelescu precizează că, această rectificare de buget nu are nicio legătură cu împrumutul aprobat 

anterior. 

Domnul Menabit menționează că, atunci când a întrebat de execuțiile bugetare trimestriale, care nu au fost 

făcute în ultimii ani, a întrebat cu un scop. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum s-a observat în materialele aferente execuției bugetare a 

anului trecut, s-a ajuns la încasări de 380 milioane. 

Domnul Menabit menționează că această sumă nu s-a obținut din veniturile proprii.  

Domnul Angelescu precizează că bugetul inițial al acestui an a fost structurat strict pe veniturile proprii din 

anul 2020. La acest moment, prin rectificarea propusă, bugetul este structurat pe previziuni de încasare. 

Domnul Menabit este de părere, că acum se observă diferența între realitate și ceea ce își dorește executivul. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum a explicat anterior, și dacă domnul consilier dorește să 

înțeleagă și să accepte această informație, strategia de structurare a acestui buget are în vedere posibilitatea 

contractării acelor lucrări de investiții, lucrări importante pentru municipiul Mangalia și care se vor desfășura pe 

parcursul următorilor 3 ani cu proceduri de licitație care durează foarte mult și care nu se doresc a se repeta în fiecare 

an. La această rectificare structura veniturilor este făcută în așa fel încât să se poată demara procedura de licitație, să 

se poată contracta pentru anul acesta o parte din cheltuielile din aceste contracte, iar spre sfârșitul anului, așa cum a 

mai precizat și anterior, se va veni cu o echilibrare pentru diminuarea veniturilor, acolo unde se va ajunge la concluzia 

că nu mai sunt sustenabile în ultimul trimestru al anului. Dacă domnul consilier dorește să accepte această informație, 

este bine, însă pentru declarațiile politice, și pentru modul de a pune problema, consideră că e mai bine să se închidă 

discuția. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă sunt propuneri, amendamente, în mod concret pentru acest proiect 

de hotărâre. 

Domnul Menabit menționează că dorește să facă o interpelare și să formuleze un amendament. Astfel 

adresează întrebarea: de unde vin acele venituri de 56 milioane lei pe impozite pe clădiri și terenuri, cu care se 

suplimentează, de unde vin 42 milioane de lei impozit pe mijloace de transport și de unde vin acele venituri de 7 
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milioane de lei amenzi și penalități. Dorește să primească răspuns din partea executivului pentru aceste întrebări. 

Domnul Președinte precizează că pentru aceste întrebări a primit răspuns din partea domnului Angelescu. 

Domnul Menabit este de părere că răspunsul primit nu se bazează pe realitate, ci pe dorința de a face anumite 

contracte, ca ulterior să se revină la realitate. Solicită ca, cineva din partea executivului să vină și să aducă explicații 

cu privire la aceste sume. 

Domnul Președinte precizează faptul că răspunsurile la aceste întrebări au fost formulate și dorește să știe 

dacă domnul consilier dorește să formuleze un amendament pentru acest proiect de hotărâre. 

Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea cu privire la rectificarea propusă. 

În cadrul ședinței se poată discuții. 

Domnul Președinte îl întreabă pe domnul Menabit daca formulează amendament. 

Domnul Menabit menționează că amendamentul său este să se revină cu previziunile la realitate. 

Domnul Foleanu intervine și menționează faptul că întrebarea sa privește cheltuielile care se vor angaja pe 

măsura veniturilor supradimensionate, și dorește să tragă un semn de alarmă, în sensul că la un moment dat se va 

ajunge în situația de a nu se mai putea achita furnizorii sau societățile care contractează lucrări, datorii care se vor 

transforma în arierate, și vor apărea alte dosare pe rolul instanțelor de judecată și cu executări silite. Dorește doar să 

tragă un semnal de alarmă ca, executivul, să se limiteze, la momentul contractării acestor lucrări, la limita veniturilor 

obținute în anul trecut, deoarece, în caz contrar, se pot genera probleme. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă domnul consilier dorește să formuleze un amendament. 

Domnul Foleanu menționează că dacă ar fi să formuleze un amendament, ar fi armonizare cheltuielilor la 

nivelul încasărilor din luna iunie 2020. 

Domnul Președinte precizează că prin filozofia propusă de domnul consilier, nu se va putea asigura 

dezvoltarea orașului și nici derularea proiectelor, nici măcar a celor aflate în lucru. 

Domnul Foleanu nu este de acord. Este de acord cu susținerile domnul Angelescu, în sensul că dacă se face 

bugetare multianuală, raportarea se face la previziunile pentru următorii ani, dar dacă contractarea se face pentru un 

singur an, raportarea se face doar la anul respectiv. 

Domnul Angelescu intervine cu precizarea că este vorba de lucrări ce se vor desfășura pe o perioadă de 3 

ani. Totodată, îi mulțumește domnul Foleanu pentru intervenție, și precizează faptul că, acesta a fost mecanismul care 

a stat la baza structurării acestui buget, fapt pentru care, la acest moment se vor putea demara procedurile de achiziții 

pentru contractele multianuale, iar în anul 2022 nu se va mai regăsi același nivel al bugetului de venituri și cheltuieli. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Angelescu atrage atenția asupra faptului că au fost formulate amendamente. 

Doamna Secretar General precizează că amendamentele să formulează pe articole, în mod concret. 

Domnul Menabit menționează că, pentru a formula amendament, are nevoie de prezența cuiva din partea 

executivului, și nici nu a primit răspunsurile la întrebările adresate pentru a putea formula acel amendament, pentru 

că există posibilitatea ca răspunsul celor din direcția financiară și fie unul satisfăcător. Mai menționează că își retrage 

amendamentul. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Mangalia pentru anul 2021 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 6 voturi ”abținere” 

(doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, domnul 

Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

  

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea 

Generală a Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”. 

Domnul Angelescu dorește să o propună, din partea grupului P.N.L., pe doamna Ali Leila. 

Domnul Președinte întreabă dacă mai sunt alte propuneri. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Angelescu 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 6 voturi ”abținere” (doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, 

domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local 

Mangalia în Adunarea Generală a Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia”. 

Domnul Menabit dorește să formuleze un amendament la acest punct. Totodată, dorește să știe pentru ce 

anume să dă acest mandat. 

Domnul Angelescu precizează că mandatul vizează aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Adunării 
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Generale a asociație, conform materialelor primite. 

Domnul Menabit propune completarea mandatului reprezentantului, având în vedere că Municipiul este 

membru fondator și în această calitate poate veni cu suplimentarea ordinii de zi. Astfel, menționează faptul că această 

asociație a fost înființată în baza O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, care la art.24 prevede: ”nu poate 

fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere 

în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice”. 

În acest moment, reprezentantul Consiliului Local în Consiliul Director al asociației este domnul Angelescu, 

viceprimarul municipiului, care face parte din conducerea instituției publice pentru care s-a înființat această asociație. 

Domnul Angelescu intervine și îl corectează pe domnul Menabit, în sensul că este vorba de autoritățile 

administrației publice locale, și nu instituție publică, care nu pot fi confundate, și precizează că este o interpretare 

personală a domnului Menabit. 

Domnul Menabit menționează faptul, că în al doilea rând, este vorba de domnul Filip, membru și președinte 

al Consiliului Director al asociație, care, în același timp, este și consilier local în autoritatea publică deliberativă a 

Municipiului Mangalia. Așadar, se încalcă această lege pentru care s-a făcut această asociație. 

Domnul Președinte dorește să știe care este amendamentul formulat. 

Domnul Menabit menționează că amendamentul său vizează expunerea acestei situații în cadrul 

Adunării Generale, și în funcție de ceea ce hotărăște adunarea să se procedeze în consecință. Mai menționează faptul 

că prin propunerea sa dorește să soluționeze această situație de incompatibilitate. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, domnul Menabit a făcut referire la art.24 din O.G. nr.26/2000, iar 

în ceea ce privește diferența dintre autoritatea administrației publice locale și instituția publică a avut o intervenție 

anterior, iar pe finalul articolului la care a făcut referire domnul consilier, se precizează că asociația respectivă vine 

în sprijinul instituției în care dânșii ar face parte din conducere. Organizația de Management al Destinației Turistice 

Mangalia are o cu totul altă sferă de activitate față de administrația publică locală. A înțeles amendamentul formulat 

de domnul Menabit, se va aștepta rezultatul anchetei demarate de Agenția Națională de Integritate, anchetă demarată 

probabil, la sezisarea făcută chiar de domnul Menabit și se va acționa în consecință, având în vedere că la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia s-au primit solicitările din partea A.N.I., și pe cale logică, poate concluziona că 

domnul Menabit a făcut sesizarea. 

Domnul Menabit este de părere că susținerile domnului Angelescu nu au legătură cu subiectul supus 

dezbaterii. 

 Domnul Angelescu revine cu precizarea că se va aștepta punctul de vedere al agenției și se vor lua măsurile 

necesare la acel moment. 

Domnul Președinte își exprimă nemulțumirea cu privire la această situație. 

 

Se supune la vot amendamentul domnului Menabit și se respinge cu 3 voturi ”pentru” (doamna Canea 

Larisa, domnul Marinescu Teodor și domnul Menabit Ozghiun) și 14 voturi ”abținere” (doamna Ali Leila, domnul 

Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu 

Paul, 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). 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului 

Local Mangalia în Adunarea Generală a Asociației ”Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia” 

în forma inițială 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 6 voturi ”abținere” (doamna 

Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul,  domnul Marinescu 

Teodor și domnul Menabit Ozghiun). 

 

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

închide lucrările ședinței ordinare din data de 09.06.2021. 

 

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

FILIP DUMITRU 
 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 


