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PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat, astăzi, 20.08.20201 cu ocazia întrunirii în ședința extraordinară, a membrilor Consiliului Local 

Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1234/16.08.2021. 
 La ședință sunt prezenți următorii consilieri locali în funcție: 
 

1. Ali Leila      – prezent; 
2. Andrei Sorin-Daniel    – prezent; 
3. Angelescu Dragoș    – prezent; 
4. Bănceanu Mihail     – prezent; 

5. Canea Larisa-Elisabeta   – prezent; 
6. Dumitrașcu Laurențiu-Iulian   – prezent 

7. Filip Dumitru    – prezent; 

8. Foleanu Paul-Florin    – prezent; 

9. Griguța Nicoleta    – prezent; 
10. Ioniță Dragoș-Marian   – prezent; 
11. Iorguș Zanfir    – prezent; 
12. Luca Lucian     – prezent; 

13. Marinescu Teodor    – prezent; 

14. Menabit Ozghiun    – prezent; 
15. Moldovan Dănuț    – prezent; 
16. Stan Linica      – prezent; 

17. Tanasă Neculai     – prezent; 

18. Toma Vasile-Dorel    – prezent; 

19. Zbanț Iulian-Dorinel   – prezent. 
 

 

Această ședință este statutară, cvorumul fiind legal îndeplinit, participând un număr de 19 consilieri locali. 
La lucrările ședinței participă: doamna Secretar General – Ciocănel Andreea. 

Ședința se desfășoară prin mijloace online – platforma online conform prevederile H.C.L. nr.52/27.03.2020 

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, în situații 

excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 
 
Domnul Filip Dumitru, președintele de ședință desemnat, deschide lucrările ședinței și dă citire punctului 

înscris pe proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

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

anul 2021. 
 

 Domnul Președinte supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 
Înainte de începerea lucrărilor, domnul Președinte face precizări cu privire la nota informativă înregistrată cu 

nr.57834/10.08.2021, în sensul că trebuie adusă la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Mangalia aplicarea 

sancțiunii de avertisment pentru 2 absențe nemotivate la două ședințe consecutive, și anume ședința ordinară din data 

de 09.06.2021 și ședința ordinară din data de 12.07.2021, domnului consilier local Iorguș Zanfir, cu rugămintea de a 

nu se mai ajunge în astfel de situații și de a se păstra o comunicare mai bună, în acest sens, și să se funcționeze 

conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, aprobat prin 

H.C.L. nr.279/23.12.2020. 
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 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia 

pentru anul 2021. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului viceprimar, Angelescu Dragoș, pentru a oferi mai multe detalii 

și a aduce lămuriri cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobări. 

Domnul Angelescu precizează că, așa cum s-a arătat și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei Economice, 

Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, această rectificare de buget a fost propusă ca urmare a necesității 

actualizării documentației tehnice pentru proiectul privind modernizarea Spitalului Municipal Mangalia, ce vizează 

modernizarea, supraetajarea și închiderea terasei, proiect tehnic ce a fost dezbătut în ultima ședință a comisiei tehnice 

interministerială, moment la care s-a adus la cunoștință faptul că, de la momentul recepționării documentației tehnice 

și până la momentul dezbaterii, legislația cu privire la condițiile tehnice de siguranță împotriva incendiilor și alte 

măsuri de siguranță pentru clădirile publice, a fost modificată, motiv pentru care va trebui, în mod obligatoriu, 

refăcute mai multe studii, de la studiu de rezistență până la studii și modificări tehnice la instalațiile de stingere a 

incendiilor. Totodată, se va modifica cu suma de 1.239.916 lei pentru cheltuielile de întreținere și funcționare a 

centrului de vaccinare împotriva Covid-19, precum și suma de 993.000 lei pentru realizarea unui proiect cu finanțare 

din fondul de mediu pentru modernizarea iluminatului public în vederea reducerii emisiilor de gaze prin eficientizarea 

sistemului de iluminat public. Celelalte modificări propuse vizează echilibrarea cu sumele încasate și care și care nu 

au fost bugetare, diminuând, astfel, de la Capitolul – Alte venituri, iar în ceea ce privesc cheltuielile, mai multe linii 

bugetare au suportat modificări tot prin echilibrare, prin mutarea de la o linie bugetară la alta, în funcție de necesitățile 

apărute în cursul anului. Totodată, dorește să știe dacă mai sunt și alte întrebări și nelămuriri. 

Domnul Președinte, având în vedere faptul că nu mai sunt alte intervenții, supune la vot proiectul de hotărâre 

și se aprobă cu 14 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, doamna 

Canea Larisa, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, domnul 

Marinescu Teodor, domnul Menabit Ozghiun, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile 

și domnul Zbanț Iulian) și 5 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul, domnul Iorguș Zanfir și domnul Tanasă Neculai). 
 

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 20.08.2021. 
 

 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 

 

 

 

 


