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PROCES-VERBAL 
 

 

Încheiat, astăzi, 23.12.2020, cu ocazia întrunirii în ședința ordinară a membrilor Consiliului Local 

Mangalia, convocată prin Dispoziția nr.1743/17.12.2020. 

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

prevederilor 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. 

 

 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 ședință participă: doamna Secretar General Municipiu – Ciocănel Andreea. 

 Domnul Angelescu Dragoș, președintele de ședință, deschide lucrările ședinței cu precizarea că, pe 

lângă ordinea de zi cuprinsă în anexa la Dispoziția nr.1743/17.12.2020 privind convocarea Consiliului Local 

al Municipiului Mangalia în ședința ordinară din data de 23.10.2020, a mai fost pregătită și o ordine de zi 

suplimentară, astfel fiind în totalitate un număr de 83 de puncte, având în vedere faptul că de pe ordinea de 

zi au fost retrase mai multe proiecte de hotărâre. Totodată, o roagă pe doamna Ciocănel să facă precizări cu 

privire la prezența consilierilor locali. 

 Doamna Secretar precizează că la ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri locali. 

 Domnul Președinte supune la vot proiectul ordinii de zi, cu retragerea punctelor nr.48, nr.49, nr.50, 

nr.51, nr.70, nr.71 și nr.81, împreună cu proiectul ordinii de zi suplimentare și se aprobă cu 19 voturi 

”pentru”. 
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1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 

05.11.2020, ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 11.11.2020 și ședinței extraordinare 

convocată de îndată din data de 25.11.2020. 

Domnul Președinte supune la vot aprobarea proceselor verbale și se aprobă cu 18 voturi ”pentru” – 

dl. Marinescu eroare de conexiune la platforma online. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte precizează că în cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică 

au fost mai multe discuții pentru acest proiect de hotărâre și solicită prezentarea amendamentelor, dacă este 

cazul. 

Domnul Andrei, președintele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, intervine cu 

precizare că este vorba mai mult de o completare, care se referă la trecerea de la modul general, în care este 

prezentat regulamentul, la modul particular, și anume, menționarea celor trei comisii de specialitate ale 

Consiliului Local Mangalia, așa cum au fost votate, și la fel atribuțiile acestora, cu cadru general. 

Doamna Secretar General precizează faptul că art.11 din Regulament, se va completa cu alin.(6) în 

care se vor menționa, în mod expres, denumirile comisiilor constituite, iar atribuțiile cu cadrul general sunt 

prevăzute de începând cu art.12, art.13, art.14 – Funcționarea comisiilor de specialitate. 

Domnul Andrei dorește să știe dacă a fost menționată și posibilitatea inițierii, de către consilierii 

locali, a proiectelor de hotărâre, așa cum a fost propus în cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului și Juridică. 

Doamna Secretar general precizează faptul că, Regulamentul se va completa cu un articol nou prin 

care se va prevede faptul că, membri comisiilor de specialitate pot iniția proiecte de hotărâre. Cadrul 

general este acela că proiectele de hotărâre pot fi inițiate de către primar, consilier local și cetățeni. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă mai sunt și alte intervenții. 

Domnul Menabit menționează faptul că la art.54, dacă este posibil, să se adauge, referitor la 

corespondența oficială a instanțelor de judecată către Consiliul Local Mangalia, și anume în dosarele în care 

Consiliul Local Mangalia este parte, deoarece dânșii sunt dați în judecată, fără a avea cunoștință de acest 

fapt, ca la începutul ședințelor ordinare să fie informați de acțiunile în judecată în care consiliul este parte și 

să se hotărască ce anume se va face, pentru că dânsul nu știe cine anume stabilește în locul lor, dacă se va 

face recurs sau nu, mai ales că au fost cazuri în care Consiliul Local a dat în judecată terțe persoane, fără a 

fi adus la cunoștința membrilor consiliului. Astfel, ar trebui specificat în Regulament, ca în fiecare lună 

sau la ședințele ordinare, să fie prezentate noile acțiuni în judecată, corespondența de la instanțele de 

judecată, deoarece este adresată membrilor Consiliului Local. 

Domnul Președinte propune ca această prezentare a acțiunilor în instanță să se facă în cadrul 

Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, iar în cazul în care se ajunge la concluzia că 

aceste acțiuni trebuie prezentate în plenul Consiliului Local, să fie prezentate în cadrul ședințelor. Vine 

cu această propunere pentru a simplifica ordinea de zi a ședințelor, și dorește să știe dacă domnul Menabit 

este de acord. 

Domnul Menabit menționează că, în această situație, acest amendament vine în completarea 

atribuțiilor Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică. 

Domnul Andrei precizează că este de acord cu această propunere și va fi însușit ca un amendament 

al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă va fi inclus în amendamentul inițial. 

Domnul Andrei precizează că este de acord cu propunerea domnului Menabit, dar în forma propusă 

de domnul președinte, și consideră că toate propunerile ar trebui să fie incluse într-un singur amendament. 

Doamna Secretar General precizează că se va face o completare prin care se va specifica faptul că se 

va prezenta lunar Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică situația litigiilor în care Consiliul 

Local este parte. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 

Juridică, în forma finală, după cum urmează: art.11 din Regulament, se va completa cu alin.(6) în care se 

vor menționa, în mod expres, denumirile comisiilor constituite, includerea unui articol nou prin care se 

va prevede faptul că, membri comisiilor de specialitate pot iniția proiecte de hotărâre și prezentarea  

acțiunilor în instanță în care Consiliul Local Mangalia este parte, lunar, în cadrul Comisia Urbanism, 



3 
 

Amenajarea Teritoriului și Juridică, iar în cazul în care se ajunge la concluzia că aceste acțiuni trebuie 

prezentate în plenul Consiliului Local, să fie prezentate în cadrul ședințelor și se aprobă cu 19 

voturi ”pentru” . 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Mangalia cu amendamentul adoptat și se 

aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației și al semnului distinctiv ale aleșilor 

locali la nivelul Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 

Domnul Președinte dorește să facă anumite precizări cu privire la proiectul de hotărâre supus 

dezbaterii. Astfel, precizează faptul că, nivelul impozitelor și taxelor se păstrează nefiind modificat față de 

anul în curs. Trebuie făcută o modificare la taxa specială de salubrizare, corectare de erori materiale, la 

persoanele fizice fără contract de salubrizare sau denunțat unilateral, cu suma de 5,43 lei/persoană/lună, 

iar la persoanele juridice, fără contract de salubrizare sau denunțat unilateral, cu suma de 77,11/mc, 

reprezentând sumele corecte, față de cele cuprinse în proiectul înaintat către membrii consiliului, respectiv 

la Capitolul 5, art.7 alin.(2) unde era prevăzută suma de 100 lei/persoană/lună, iar la alin.(5) din cuprinsul 

aceluiași articol unde era prevăzută suma de 124 lei/mc. De asemenea, la art.13 alin.(1) termenul prevăzut 

acordat de la momentul somației de plată de 5 zile calendaristice, conform Codului de procedură fiscală, 

termenul maxim este de 30 de zile, astfel propune ca amendament la art.13 alin.(1) termen de plată de 30 

de zile de la momentul somației. Dorește să știe dacă mai sunt și alte intervenții. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că domnul președinte a avut dreptate, în sensul că nivelul 

taxelor este același ca în anul 2020, fiind un nivel foarte mare. Ceea ce diferă este nivelul economico-social, 

având în vedere faptul că este unul dintre cei mai dificili ani, și nu doar la nivelul municipiului Mangalia. 

Din acest motiv, dânșii propun, pentru că stă în puterea consiliului și se poate face, să fie ajutați, cel puțin 

agenții economici din Mangalia, care au de plătit taxe și impozite pentru clădiri nerezidențiale. La acest 

moment, valoarea impozitului este de 1,5% din valoarea impozabilă. Este peste cota maximă de 1,3% 

prevăzută de Codul Fiscal, dar există posibilitatea a de a se aproba cota de 1,5% conform Codului Fiscal. 

Pentru a se veni în sprijinul agenților economici din municipiu, care creează locuri de muncă, astfel acest 

ajutor se îndreaptă și către persoanele fizice, propune micșorarea taxei pe clădirile nerezidențiale, și face 

referire la toate spațiile de cazare din Mangalia și stațiuni, de toate centrele comerciale, etc., deținute de 

agenții economici la 1,3% de la 1,5%, fără a se mai aplica și majorarea. Este vorba de o scădere mică, însă 

speră ca această diminuare să ajute agenții economici. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă mai sunt și alte intervenții. 

Domnul Iorguș menționează faptul că subscrie și dorește să vină în susținerea argumentelor 

prezentate de domnul Bănceanu și îi roagă pe colegii săi să țină cont de faptul că, în anul 2021 se vor 

confrunta cu o criză economică inevitabilă. În ultima perioadă, numărul agenților economici din Mangalia, 

printr-o politică neinspirată, a scăzut enorm de mult. Bugetul local, în mare parte, se structurează pe existența 

acestor societăți comerciale. Șantierul naval nu mai are aceeași forță economică, care împreună cu celelalte 

societăți care dispar de pe o zi pe alta, nu fac altceva decât să mărească deficitul de la nivelul bugetului local. 

Ca atare, dorește să facă un apel la membri consiliului, de a susține această inițiativă de reducere a 

impozitului pe clădiri la cota de 1,3%, dar și să se aibă o a abordare constructivă în privința agenților 

economici din Mangalia și nu coercitivă, așa cum se practică în momentul de față. 

Domnul Menabit menționează faptul că la taxa specială de salubrizare a înțeles faptul că prețul este 

de 5,43 lei, exact valoarea din contract. Întrebarea sa este, cu ce anume va fi determinat cel care nu are 

contract cu S.C. Polaris M Holding S.R.L. Anterior, în regulament era prevăzută valoarea dublă a prețului 

de pe contract, astfel cei care nu aveau contracte încheiate, pentru a nu plăti dublu, să încheie contracte cu 

S.C. Polaris M Holding S.R.L., motiv pentru care în taxa specială de salubrizare, ar trebui să fie 5,43 lei*2, 

pentru persoanele fizice, la fel și pentru persoanele juridice. Consideră că prin aceste taxe nu determină nici 

persoana fizică și nici persoana juridică să încheie contracte, în situația în care, dacă se constată lipsa 

contractului, plătește același tarif, dar și faptul că se poate crea situația în care S.C. Polaris M Holding S.R.L. 

să denunțe unilateral contractele și se va folosi de primărie pentru a colecta banii, decât să îi colecteze ei, 
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fiind prețul același. Astfel primăria va ajunge să facă colectare, și dorește să știe procentul de 1% care 

reprezintă penalitate, la cine se va duce în buget, la bugetul local sau la S.C. Polaris M Holding S.R.L. 

Propune ca amendament stabilirea taxei speciale de salubrizare la valoarea de 10,86 lei pentru persoanele 

fizice și la valoarea de 144,22 lei pentru persoanele juridice, dublu față de prețul din contract. Totodată, 

menționează că este de acord cu colegii săi, în sensul că va fi un an greu, propune, așa cum a anunțat public, 

o scădere cu 25%, față de cotele propuse, pentru toate taxele și impozitele pentru terenuri și clădiri, 

indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, deoarece este un an greu și pentru comercianți și pentru 

persoanele fizice. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă mai sunt și alte interpelări. 

Domnul Foleanu dorește să facă precizări referitor la majorarea sau dublarea taxei speciale de 

salubrizare, și nu consideră a fi corectă această propunere, aceea ca o persoană care are contract să plătească 

jumătate față de cei care nu au contract, deoarece sunt foarte multe cazuri în care anumite persoane au 

apartamente, locuințe în Mangalia, și care din diverse motive nu au avut posibilitatea de a încheia contract 

cu furnizorul serviciului de salubrizare, și nu consideră că ar fi o măsură corectă. Totodată, dorește să 

menționeze faptul că susține amendamentele făcute de colegul său, domnul Bănceanu. 

Domnul Președinte precizează că, în legătură cu taxa specială de salubrizare, faptul că se 

funcționează pe o situație transmisă de către S.C. Polaris M Holding S.R.L., iar acești bani sunt colectați de 

către primărie prin serviciul de taxe și impozite. Acești bani se repartizează către serviciul de salubrizare și 

în întreținerea domeniului public, nu sunt bani care se colectează de la populație pentru a fi plătiți către SC. 

Polaris M Holding S.R.L. Deșeurile care, cei care nu au contracte de salubrizare, ajung mai mult sau mai 

puțin în domeniul public, taxa specială este folosită pentru degajarea acestor deșeuri din domeniul public, 

precum și pentru transportul și neutralizarea la gropile specializate. Din acest punct de vedere, acesta a fost 

motivul pentru care s-au propus aceste valori, deoarece, așa cum a susținut și domnul Foleanu, există motive 

mai mult sau mai puțin imputabile celor care nu au încheiat aceste contracte, însă, în calitate de cetățeni ai 

municipiului Mangalia, sunt generatori de deșeuri care trebuie să le gestioneze municipalitatea. Din punctul 

de vedere al discuției pe zona de diminuare a taxelor și impozitelor, așa cum au fost formulate 

amendamentele Partidului Ecologist Român și al Partidului Social Democrat, dorește să precizeze, așa cum 

s-a discutat și în cadrul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, faptul că 

această pandemie nu a ținut cont nici de administrația publică locală și de proiectele aflate în derulare și ce 

anume mai este de făcut în anul următor, proiecte care trebuie duse la bun sfârșit, proiecte care presupun 

cofinanțare din partea U.A.T. Mangalia, cheltuieli neeligibile, niște angajamente luate prin hotărâri ale 

Consiliului Local și prin contractele de finanțare care sunt deja semnate, fapt pentru care, diminuarea taxelor 

și impozitelor, așa cum a fost propus, presiunea asupra plăților, va fi mult mai mare, față de cum este la acest 

moment. Propune supunerea la vot a amendamentelor în ordinea inversă a propunerii acestora. 

Domnul Bănceanu menționează că, reducerea propusă de dânșii, nu consideră că va aduce o presiune 

atât de mare asupra bugetului local, fiind vorba doar de o reducere de la 1,5% la 1,3% pentru agenții 

economici. 

Domnul Președinte precizează faptul că, i-a ascultat pe colegii săi când aceștia au luat cuvântul și au 

expus argumentele și propunerile de amendamente, dânsul a dorit să aducă doar o explicație la întreaga 

discuție, moment la care ar trebui să se treacă la vot pentru amendamentele formulate. Astfel supune la vot 

amendamentele: 

- Domnul Menabit: 

 amendament stabilirea taxei speciale de salubrizare la valoarea de 10,86 lei pentru persoanele 

fizice și la valoarea de 144,22 lei pentru persoanele juridice, dublu față de prețul din contract 

 o scădere cu 25%, față de cotele propuse, pentru toate taxele și impozitele pentru terenuri și 

clădiri, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice. 
se respinge cu 3 voturi ”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa și domnul 

Marinescu Teodor) și 16 voturi ”abținere” (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 Iorguș Zamfir, domnul Luca Lucian, domnul 

Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț 

Iulian); 

- Domnul Bănceanu – micșorarea taxei pe clădirile nerezidențiale deținute de agenții economici 

(persoane juridice) de la 1,5% la 1,3% – se respinge cu 5 voturi ”pentru” (domnul Bănceanu Mihail, 
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domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, domnul Iorguș Zamfir și domnul Tanasă Neculai) și 

14 voturi ”abținere” (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); 

- Domnul Angelescu: 

 Îndreptare eroare materială: persoanele fizice fără contract de salubrizare sau denunțat 

unilateral, cu suma de 5,43 lei/persoană/lună, iar la persoanele juridice, fără contract de 

salubrizare sau denunțat unilateral, cu suma de 77,11/mc; 

 la art.13 alin.(1) termen de plată de 30 de zile de la momentul somației. 

se supune la vot și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 împreună cu amendamentele adoptate, și se aprobă cu 12 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 Moldovan Dănuț, doamna 

Stan Linica, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 7 voturi ”abținere” (domnul Bănceanu Mihail, 

domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul, domnul Iorguș Zamfir, domnul Marinescu Teodor, 

domnul Menabit Ozghiun și domnul Tanasă Neculai). 

 

5. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de taxa de promovare, care a fost aprobată în mai 

mulți ani la rând, și care se colectează în vederea organizării evenimentelor social-culturale, care 

promovează municipiul pentru dezvoltarea zonei turistice. Astfel, dorește să formuleze un amendament, în 

urma discuțiilor purtate în cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, termenul de 

colectare să fie 31.07, pentru a se da posibilitatea agenților economici să își înceapă activitatea, să înceapă 

să colecteze venituri, urmând ca până la data de 31 iulie, în mijlocul sezonului, să poată achita această taxă 

de promovare. Până la acest moment, taxa se colecta la autorizare, iar acum propune prelungirea termenului 

până la data de 31.07 pentru a se veni în sprijinul agenților economici. 

Domnul Bănceanu întreabă dacă această taxă nu ar trebui plătită de agenții economici la obținerea 

autorizației de funcționare. 

Domnul Președinte precizează faptul că acesta este motivul pentru care a propus acest amendament, 

deoarece, cei mai mulți agenți economici vor face demersurile de autorizare până la începutul anului, iar 

această derogare creată prin prelungirea termenului este pentru a se sprijini agenții economici, în funcție de 

evoluția economică. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că, legat tot de situația cu care se confruntă municipiul, ar fi 

dorit să propună să fie ajutați agenții economici, și nu să li se perceapă o altă taxă. 

Domnul Președinte îl roagă pe domnul Bănceanu să formuleze un amendament, și dorește să știe sub 

ce formă vede schema de ajutor pe care o susține. 

Domnul Bănceanu menționează că propunerea sa este să nu fie taxați agenții economici din 

Mangalia, această taxă să fie colectată doar de la agenții economici care nu sunt din Mangalia, indiferent de 

domeniul de activitate, comerț, servicii. 

Domnul Președinte precizează faptul că, din păcate, conform regulamentului și statutului acestei taxe, 

este imposibil acest lucru, acești bani fiind folosiți pentru toți cei care își desfășoară activitatea pe raza 

U.A.T. Mangalia, fapt pentru care toți agenții economici vor trebui să o achite. A propus acest termen 

permisiv de 31.07 pentru a se da posibilitatea agenților economici de a colecta fondurile necesare achitării 

acestei taxe. Revine cu precizarea, că, dacă propunerea domnului Bănceanu îmbracă forma unui 

amendament, se va supune aprobării. 

Domnul Menabit menționează faptul că amendamentul din cadrul Comisiei Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului și Juridică a fost formulat deoarece foarte multe societăți comerciale încep activitatea în luna 

mai. Dorește să formuleze un amendament cu privire la destinația banilor colectați, deoarece există 3 centre 

de informare și promovare turistică, care acum fac parte din Direcția Mediul de Afaceri și Turism și 

Evenimente, centre care au cheltuieli de sustenabilitate, anul trecut a fost în valoare de 455.000 lei, la care 

se adaugă salariile, contractele de pază și alte utilități. Propune ca aceste cheltuieli de sustenabilitate a 
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centrelor de informare și promovare turistică să fie asigurate din această taxă de promovare turistică, 

deoarece aceste centre au în atribuții, aceleași sarcini pentru care a fost constituită această taxă. Astfel, dacă 

acești bani se duc la Direcția Turism și Evenimente, iar centrele de informare sunt în cadrul acestei direcții, 

contrar legii, care spune că acestea trebuia să fie în subordinea Consiliului Local, cheltuielile de 

sustenabilitate să fie din taxa aceasta. 

Domnul Președinte precizează faptul că, această solicitare ar fi fost făcută în cadrul dezbaterii 

publice, și înainte de ședință, pentru a putea fi incluse în regulament. 

Domnul Menabit menționează faptul că dezbaterile publice au fost într-o perioadă în care toți au fost 

ocupați. 

Domnul Președinte precizează faptul că a înțeles amendamentul domnul Menabit și va fi supus la 

vot. 

Domnul Filip dorește să formuleze un amendament. Astfel, propune ca pentru unitățile sezoniere, 

de tip chioșcuri ambulante și așa mai departe, cu diverse activități de acest tip, în afara agenților economici 

care au o activitate stabilă, să se încaseze taxa de promovare la emiterea autorizației de funcționare, 

deoarece în luna iulie există posibilitatea ca aceștia că nu mai poată fi găsiți. 

Domnul Președinte propune ca amendamentul domnului Filip să fie încorporat în amendamentul pe 

care l-a făcut la începutul discuției. 

Domnul Filip precizează că este de acord cu propunerea domnului președinte. 

Domnul Președinte supune la vot: 

- Amendamentul domnului Menabit – cheltuieli de sustenabilitate ale centrelor de informare și 

promovare turistică să fie asigurate din această taxă de promovare turistică și se respinge cu 3 voturi 

”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa și domnul Marinescu Teodor) și 16 voturi 

”abținere” (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 Iorguș Zamfir, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan 

Linica, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian). 

- Amendamentul domnului Angelescu – prorogarea termenului de plată la 31.07, cu excepția 

activităților cu caracter ambulant și provizoriu  . 

Domnul Menabit intervine cu mențiunea ca autorizația să se elibereze numai cu condiția ca această 

taxă să fie plătită, iar termenul de 31.07 să fie cel de la care încep să curgă penalitățile. Adică, procedura 

este următoarea: ridicarea autorizației de funcționare este condiționată de plata acestei taxe. 

Domnul Președinte precizează faptul că nu știe dacă, având în vedere caracterul special al taxei, se 

pot percepe penalități, iar ajutorul care poate fi acordat agenților economici, constă în prelungirea termenului 

de plată, și nu să condiționeze la autorizare, deoarece agenții economici trebuie să funcționeze din luna 

ianuarie sau februarie cu autorizație de funcționare, la modul că li se va permită să aibă activitate și încasări 

pentru a putea achita această taxă. De la data de 31.07, vor începe să curgă penalitățile, conform 

regulamentului. 

Doamna Secretar General dorește să știe dacă pentru comerțul ambulant termenul de plată rămâne 

data de 31.03. 

Domnul Președinte răspunde afirmativ, precizând faptul că se va păstra termenul, așa cum a fost până 

la acest moment. Totodată, supune la vot amendamentul 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” (domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa, 

domnul Marinescu Teodor, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul 

și domnul Tanasă Neculai) – domnul Iorguș Zamfir nu participă la vot din motive tehnice. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de 

dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, împreună cu 

amendamentul adoptat, 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” (domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa, domnul Marinescu Teodor, domnul 

Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Iorguș Zamfir, domnul Foleanu Paul și domnul 

Tanasă Neculai). 
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6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de stațiune în Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte precizează că este vorba despre acea taxă – city tax, care se încasează și în alte 

orașe din țară, dar și din străinătate, cuantumul acestei taxe fiind virat către primărie, în vederea asigurării 

serviciilor de întreținere și de amenajare a stațiunilor. Cuantumul taxei este de 5 lei/zi/turist (adulți). Copiii 

minori, sub 18 ani, sunt scutiți de la plata acestei taxe. 

Domnul Menabit menționează că în textul hotărârii se prevede faptul că, proiectele și programele de 

dezvoltare din stațiuni se vor realiza prin Asociația Organizația de Management al Destinației Turistice 

Mangalia, și dorește să știe care este motivul pentru care această asociație este menționată în acest proiect 

de hotărâre. 

Domnul Președinte precizează faptul că această taxă va fi una din sursele de finanțare ale asociației, 

în cotă parte, asociația fiind compusă din 50% administrație locală, 50% patronatul din turism. 

Domnul Menabit revine cu întrebarea, ce treabă are textul în această hotărâre, deoarece prima dată 

trebuie colectată această taxă, pentru a se putea stabili cât la sută această taxă se va aloca către asociație 

pentru a fi folosiți în baza unui proiect. Asociația prezintă proiectul respectiv, care trebuie aprobat, iar din 

banii respectivi se va aloca o sumă. Nu este de acord cu formularea din proiectul de hotărâre. Din punct de 

vedere administrativ, se colectează taxa, iar în funcție de cuantumul obținut și în funcție de proiectele depuse, 

se poate stabili alocarea din aceste sume în funcție de necesități. 

Domnul Președinte precizează că alocările se vor face în funcție de previziunile ce vor fi calculate și 

gestionate prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia. Motivul pentru care 

asociația este menționată în proiectul de hotărâre, îl reprezintă faptul că aceasta reprezintă unul dintre 

beneficiarii acestei taxe. 

Domnul Menabit menționează faptul că se instituie o taxă pentru turiști, și în loc să se folosească 

primăria de ea, banii se vor da unei asociații și întreabă de ce nu se dau unei alte asociații. 

Domnul Președinte precizează faptul că primăria se va folosi de aceste sume, iar 50% din asociație 

este reprezentată de către municipiu. Totodată, îl roagă pe domnul Menabit să formuleze amendamentul pe 

care dorește să îl propună. 

Domnul Menabit dorește să știe cine sunt ceilalți membri din asociația. 

Domnul Președinte precizează că membrii asociației sunt și Asociația Patronală din Turism din 

Mangalia și agenți economici din turism. 

Domnul Filip aduce la cunoștință faptul că, s-a aprobat de către Consiliul Local înființarea Asociației 

Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia, în cadrul căreia nu se pot lua decizii cu privire 

la anumite proiecte sau acțiuni, decât în unanimitate între mediul de afaceri și administrația publică, așadar 

proiectele care vor fi asumate, în condițiile statutului, trebuie aprobate de către Primăria Municipiului 

Mangalia. Pe de altă parte, această taxă este prevăzută în legislația specifică a O.M.D. – ului ca sursă de 

finanțare. S-a dat acordul prin Consiliul Local cu privire la înființarea asociației, se cunoaște toată procedura 

de lucru, pe care nu dorește să o dezvolte la acest moment, astfel că formularea la care a făcut referire domnul 

Menabit este corectă așa cum a fost prevăzută în proiectul de hotărâre. 

Domnul Menabit consideră că documentația ar fi trebuit completată și cu statutul asociației, pentru 

că este vorba de 1,5 milioane lei. 

Domnul Președinte nu este de acord cu cele susținute de domnul Menabit, și nu consideră că o astfel 

de sumă va fi colectată din această taxă. 

Domnul Menabit menționează că această suma va fi colectată, deoarece în anul 2018 au fost 

2.600.000 de înnoptări în municipiu. Astfel, trebuie completată în documentație cu privire la beneficiar, 

pentru a se ști cine e. În al doilea rând, a făcut o precizare cu privire la procedură, care trebuie să fie conform 

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale. În mod normal, se colectează taxa, iar apoi se alocă bani 

în baza unor proiecte și nu se poate aloca o sumă în mod direct. Nu se știe care va fi suma colectată, astfel 

că în funcție de sumele colectate lunar și de proiectele propuse, se alocă suma. Aceasta este procedura. 

Așadar, formulează amendament cu privire la eliminarea alin.(2) din art.1 din proiectul de hotărâre. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnul Menabit și se respinge cu 3 voturi ”pentru” 

(domnul Menabit Ozghiun, doamna Canea Larisa și domnul Marinescu Teodor) și 16 voturi ”abținere” 

(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 
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Ioniță Dragoș, domnul Iorguș Zamfir, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, 

domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian). 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de stațiune 

în Municipiului Mangalia în forma inițială și se aprobă cu 16 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 Iorguș 

Zamfir, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Tanasă Neculai, 

domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, doamna 

Canea Larisa și domnul Marinescu Teodor).    

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis reprezentând facilități 

fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, 

creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Mangalia. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de aceeași schemă care a fost aprobată în fiecare an, de 

la momentul în care legislația a prevăzut-o. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța”. 

Domnul Președinte precizează că această modificare constă doar în forma ședințelor, care vor putea 

fi desfășurate și online. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.165/25.06.2020 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 

serviciilor de piață. 

Domnul Președinte precizează că, singura modificare care a intervenit este cu privire la programul 

de funcționare al agenților economici de la parterul blocurilor de locuințe, care va fi restricționat până la o 

anumită oră, singura excepție făcând piațeta centrală, zonă în care programul va fi mai lung. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă restaurantul ”Lavrion”, zona ”Cafe Uno”, acestea se vor la ora 

23:00. 

Domnul Președinte precizează faptul că acolo unde sunt spații comerciale la parterul blocurilor, 

locuințe comune, spații de locuit, se va merge cu un program până la o anumită oră, datorită numeroaselor 

reclamații. 

Domnul Menabit intervine cu mențiunea că aceștia nu pot funcționa fără acordul locatarilor. 

Domnul Președinte precizează faptul că, inclusiv cu acordul locatarilor, există multiple reclamații, și 

nu se poate face diferențiere. 

Domnul Menabit consideră că, în baza reclamațiilor, ar trebui să se intervină până la soluționarea 

problemei. 

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

Domnul Menabit formulează amendament – prelungirea programului să se facă doar cu acordul 

locatarilor. 
Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Menabit și se respinge cu 4 voturi 

”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, domnul Iorguș Zamfir și doamna Canea 

Larisa) și 15 voturi ”abținere” (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 Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian). 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

H.C.L. nr.165/25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață, în formă inițială, și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și 
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domnul Zbanț Iulian) și 4 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, domnul 

Iorguș Zamfir și doamna Canea Larisa). 

 

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

Goldterm Mangalia S.A., pentru anul financiar 2020. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Goldterm 

Mangalia S.A. 

Domnul Menabit menționează faptul că, în materiale era prevăzut un șef de marketing, și dorește să 

știe, dacă personalul specializat, fochiști și așa mai departe, au primit până la acest moment salariul minim 

pe economie, în condițiile în care există un director de marketing, despre care nu știe ce face. Nu consideră 

că trebuie să facă reclama pentru a se lua căldură de la S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

Domnul Președinte îl întreabă pe domnul Menabit dacă dorește să formuleze un amendament. 

Domnul Menabit propune eliminarea acestui post. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul domnului Menabit și se respinge cu 3 

voturi ”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor și doamna Canea Larisa) și 16 

voturi ”abținere” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Bănceanu 

Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Iorguș Zamfir, domnul Filip Dumitru, domnul Foleanu Paul, 

doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță Dragoș, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna 

Stan Linica, domnul Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții ale S.C. Goldterm Mangalia S.A. în forma inițială și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Auditului Termoenergetic Complex pentru activitățile 

de producere transport și distribuție a energiei termice ale S.C. Goldterm Mangalia S.A., documentație 

ce cuprinde Auditul Energetic, Bilanțul Energetic și Pierderile Tehnologice. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru 

scoaterea din funcțiune (inclusiv pentru dezmembrarea), valorificarea și/sau casarea, după caz, 

aparținând domeniului public/privat al municipiului Mangalia și aflate în gestiune delegată prin 

concesionare sau administrare la S.C. Goldterm Mangalia S.A., aferente anului 2019. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferente proiectului ”Fluidizarea circulației rutiere în Municipiul Mangalia, prin realizarea 

de sensuri unice”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru” 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferente proiectului ”Amenajare trecere de pietoni cu scuar și gard de protecție pe șoseaua 

Constanței, în apropierea minicomplexului comercial ”SILVIA” MANGALIA”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru” 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-

economici aferente proiectului ”Construire 18 case tip 1, 2, 3 cu regim de înălțime P+M și a unui bloc cu 

2 scări, regim de înălțime S tehnic+P+2E+M și împrejmuire – Mangalia” OBIECT: ”Sistematizare pe 

verticală și amenajări carosabile și pietonale”. 

Domnul Menabit solicită mai multe informații cu privire la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de sistematizare pe verticală și amenajare carosabil și 

alei pietonale pentru obiectivul Agenției Naționale de Locuințe care se află în construcție. 

Domnul Menabit menționează că a înțeles. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul 

de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, 

în anul școlar 2020 – 2021. 

 

Domnul Iorguș părăsește lucrările ședinței – 18 prezenți. 

 

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

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii 

domiciliați în Municipiul Mangalia, zonele Barieră, Herghelie, IAS Fruviileg, Zootehnie. 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.305 din 18.12.2019 privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

în anul școlar 2019 – 2020, semestrul I, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.65 din 30.04.2020 privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

în anul școlar 2019 – 2020, semestrul II. 

Domnul Bănceanu dorește să știe când se vor plăti aceste burse. 

Domnul Președinte precizează faptul că o parte din burse au fost plătite, iar aceste modificări vor fi 

plătite ulterior aprobării. 

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

 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut 

media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat, sesiunea 

iunie- iulie 2020, din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Mangalia. 

Domnul Președinte precizează că este vorba de un stimulent financiar în valoare de 1.000 lei pentru 

fiecare elev. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

22. Proiect de hotărâre privind transformarea și mutarea unor posturi din statul de funcții al 

Spitalului Municipal Mangalia. 

Domnul Președinte precizează faptul că dorește să formuleze un amendament pentru acest proiect de 

hotărâre, amendament ce a primit avizul favorabil de la Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, 

Turism și Industrie și dă citire formei finale a proiectului de hotărâre, care se completează la art.1 din 

proiectul de hotărâre, după cum urmează: 

”Art.1 Transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal 

Mangalia, după cum urmează: 

- transformarea unui post de psiholog specialist (S), din cadrul Secţiei RTVM-NM, poziţia 150, 

titular Axente Valentina Clara, în post de psiholog principal (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de psiholog specialist (S), din cadrul Secţiei Sanatorială TBC 

osteoarticular copii, poziţia 271, titular Călin Maria, în post de psiholog principal (S), în cadrul aceleaşi 

secţii; 

- transformarea unui post de kinetoterapeut debutant (S), din cadrul Secţiei RTVM-NM, poziţia 

149, titular Ţecu Veronica, în post de kinetoterapeut (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de economist II (S) din cadrul Biroului Managementul calităţii 

serviciilor medicale, poziţia 425, titular Tănase-Calotă Adelina, în post de economist I (S), în cadrul 

aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de economist I (S), din cadrul Compartimentului financiar-

contabilitate, poziţia 441, titular Ţapicu Steriana Maria, în post de economist IA (S), în cadrul aceleiaşi 

secţii; 
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- transformarea unui post de referent de specialitate II  (S), din cadrul Compartimentului 

financiar-contabil, poziţia 442, titular Diaconescu Ioana, în post de referent de specialitate I (S), în cadrul 

aceleiaşi secţii; 

- transformarea a două posturi infirmieră debutantă (G), din cadrul Secţiei RTVM-NM, poziţiile 

172 şi 173, titulari Alexe Liliana şi Bozu Lucia, în posturi de infirmieră (G), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de medic rezident din cadrul Capitolului Transferuri, titular Chirica 

Alexandra,  poziţia 13, în post de medic specialist, specialitatea anestezie şi terapie intensivă, şi mutarea 

postului astfel transformat în cadrul Secţiei ATI, Capitol Spital.” 

Domnul Președinte supune la vot completarea proiectului de hotărâre și se aprobă cu 18 

voturi ”pentru”. 

Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind transformarea și mutarea unor posturi 

din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia, cu amendamentul adoptat, și se aprobă cu 18 

voturi ”pentru”. 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii de management al calității serviciilor de 

sănătate în cadrul organigramei Spitalului Municipal Mangalia. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.179/16.10.2015 privind 

aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Mangalia, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Domnul Președinte precizează faptul că pentru proiectele de hotărâre de la punctul nr.24 până la 

punctul nr.28, modificările vizează domiciliul efectiv în municipiul Mangalia, având în vedere faptul că 

Direcția Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, au 

întâmpinat situații în care beneficiari ai acestor ajutoare, care nu locuiesc în mod efectiv în Mangalia, având 

domiciliul pe raza altor U.A.T.-uri. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.143/11.10.2017 privind 

reglementarea condițiilor de acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane ce se 

află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială din municipiul Mangalia, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.300/23.12.2014 privind 

reglementarea modului de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru serviciul de transport public, 

precum și stabilirea categoriilor de persoane beneficiare, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.308/18.12.2019 privind 

aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia 

cu ocazia pensionării prin implementarea programului ”Respect”, cu modificările ulterioare. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.126/26.09.2017 privind 

aprobarea programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau 

vulnerabilitate economică și socială, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu 18 voturi ”pentru”. 

 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de închiriere situat în municipiul Mangalia, 

str. Costache Negruzzi, nr.13A, bl.C2, sc.A, parter, ap.1, jud. Constanța, domnului Biolan Sorin, conform 

listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.198/03.04.2013. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă această locuință nu este deja atribuită. 
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Domnul Președinte precizează că, în urmă cu câteva luni de zile, această locuință a fost atribuită unei 

alte persoane, numai că beneficiarul a renunțat la această locuință, fapt pentru care se atribuie următorului 

de pe lista de priorități. 

Domnul Menabit dorește să știe, în condițiile în care cererea a fost depusă în anul 2014, iar această 

persoană s-a angajat la M.A.I. în anul 2016, cum este posibil să aibă să aibă același punctaj pe lista de 

priorități din anul 2013, deoarece nici măcar nu avea cerere în anul 2013. Totodată, menționează faptul că 

nu consideră a fi normal să se funcționeze după 7 ani, pe o listă de priorități din anul 2013, listă care ar trebui 

să fie actualizată. Mai menționează faptul că nu l-a văzut pe acest domn pe lista de priorități care a fost 

trimisă. 

Domnul Președinte întreabă dacă domnul Menabit face referire la domnul Biolan Sorin. 

Domnul Menabit menționează că nu l-a văzut nici pe dânsul, nici pe mama acestuia și nici numele 

tatălui. A verificat lista, și nu este acolo. În cadrul comisiei de specialitate, s-a pus problema că a fost scos, 

deoarece nu a avut aviz. Propune amânarea pentru ședința următoare pentru a se putea clarifica toate 

aspectele. Revine cu mențiunea că acest domn nu a fost niciodată pe lista de priorități. Este de părere că 

această listă nu mai este valabilă. 

Domnul Președinte precizează faptul că, având în vedere faptul că a fost aprobată în anul 2013 și nu 

există o altă hotărâre a Consiliului Local contrară, aceasta este valabilă. 

Domnul Menabit propune să se înainteze hotărâre, prin care să fie inclus și acest domn pe lista de 

priorități. Este de acord că această persoană are nevoie de locuință, dar dorește să știe cum i se poate da dacă 

nu este pe lista de priorități. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, domnul Biolan este cu siguranță pe lista de priorități 

deoarece documentația a fost înaintată de Direcția Management Fiscal și Control Venituri – Biroul Fond 

Locativ, care specifică, în raportul de specialitate, faptul că se atribuie locuința în baza listei de priorități. 

Domnul Menabit dorește să știe de la ce comisii au fost emise avizele. 

Doamna Secretar General precizează faptul că s-a emis avizul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și 

Învățământ. 

Domnul Menabit o contrazice pe doamna secretar general și menționează faptul că a fost scos de pe 

ordinea de zi de la această comisie. 

Doamna Secretar General precizează faptul că a fost scos de pe ordinea de zi a Comisiei Sociale, 

Sănătate, Culte și Învățământ, deoarece avizul a fost emis în ședința din luna septembrie a comisiei. 

Domnul Menabit menționează faptul că, Codul administrativ prevede faptul că un aviz nu poate să 

depășească termenul de 50 de zile. Propune amânarea proiectului pentru următoarea ședință pentru a se putea 

lămuri situația, așa încât acest domn să nu rămână în incertitudine. Există posibilitatea ca o altă persoană să 

aibă acest drept. Revine cu propunerea de amânare și cu mențiunea că nu are aviz consultativ al comisiei de 

specialitate. 

Doamna Secretar General solicită amânarea dezbaterilor pentru a se putea solicita lămuriri din partea 

Biroului Fond Locativ, urmând să se revină în cadrul prezentei ședințe. 

 

Domnul Președinte precizează faptul că, având în vedere punctele de vedere exprimate, se va revine 

la sfârșitul ședinței asupra proiectului de hotărâre de la punctul nr.29 al ordinii de zi.  

 

30. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, 

Olimp, str. Trandafirilor, bl.C2, et.1, ap.124 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, județul Constanța. 
Domnul Menabit dorește să facă o interpelare adresată doamnei Secretar General, și pe care solicită 

să fie menționată în procesul verbal al ședinței. Astfel, dorește să știe, deoarece a văzut în referatul de la 

acest proiect, că nu există temei legal, ceea ce este adevărat, deoarece legea locuinței spune că fondul de 

locuințe de serviciu se poate constitui doar prin locuinței noi, locuințe ce trebuie construite. Nu se poate 

schimba regimul juridic din locuință de închiriere în locuință de serviciu, din cel puțin trei motive, și anume, 

construcția locuințelor de închiriere primește alocație de la bugetul de stat, astfel că se construiesc cu bani 

sau cu contribuție de la bugetul de stat, pentru ca apoi să fie transformate în locuință de serviciu, motiv 

pentru care legea nu permite schimbarea regimului juridic în locuințe de serviciu, ci să fie construite. 
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Doamna Secretar General precizează faptul că articolul la care face referire domnul Menabit vizează 

schimbarea destinației, articol ce a fost abrogat între timp. Prin acest proiect de hotărâre nu se schimbă 

destinația, aceasta rămânând în continuare cea de locuință. 

Domnul Menabit o roagă pe doamna Secretar General să îi explice în ce constă schimbarea regimului 

juridic, deoarece nu se schimbă regimul juridic, ci doar folosința. 

Doamna Secretar General precizează faptul că nu se schimbă destinația de locuință, ci se schimbă 

regimul juridic din locuință de închiriere în locuință de serviciu. 

Domnul Menabit menționează faptul că, pe lângă ceea ce prevedea acel articol cu privire la asociația 

de locatari, se precizează foarte clar faptul că schimbarea destinației de locuință în orice altceva, spațiu 

comercial. 

Domnul Președinte precizează faptul că nu se schimbă în altceva, se schimbă din locuință în locuință. 

Domnul Menabit solicită să fie consemnată interpelarea sa, în sensul că nu se poate schimba regimul 

juridic din locuință de închiriere în locuință de serviciu, pentru că cele de închiriere, în primul rând, se dau 

în baza unei reglementări cu liste de priorități, și așa mai departe, iar acum sunt scoase din zona în care 

oamenii stau afară să primească apartament, și se dau unei instituții, pentru ca instituția să le dea angajaților, 

fără aceste reglementări. 

Domnul Președinte precizează faptul că fiecare situație este diferită. Nu se pune în discuție atribuirea 

de locuințe către cei care au. 

Domnul Menabit intervine cu mențiunea că domnul președinte nu a înțeles ceea ce a susținut, și 

anume că nu se poate schimba regimul juridic din locuință de închiriere în locuință de serviciu. 

Domnul Președinte precizează faptul că domnul Menabit și-a exprimat punctul de vedere și 

modalitatea sa de interpretare a legii. Totodată, mai precizează faptul că și ceilalți membrii ai Consiliului 

Local au luat la cunoștință punctul de vedere al domnului Menabit, și fiecare va vota în funcție de ceea ce 

consideră. 

Domnul Filip dorește să știe dacă proiectul de hotărâre a primit avizul de legalitate. 

Domnul Menabit propune ca această problemă să fie lămurită în cadrul ședinței, pentru a nu fi 

lămurită în instanță. Amintește faptul că, la acest moment, este executat silit patrimoniul municipiului, și în 

roagă pe domnul Filip să intervină în ședință la modul serios și nu doar la modul de discuții, pentru ca orașul 

să piardă. Mai menționează faptul că aceasta a fost interpelarea sa pe care solicită să fie consemnată. 

Domnul Filip își exprimă nemulțumirea cu privire la susținerile domnului Menabit. 

Domnul Președinte precizează faptul că interpelarea domnului Menabit se va consemna și dorește să 

știe dacă mai sunt și alte interpelări. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței 

situate în municipiul Mangalia, Olimp, str. Trandafirilor, bl.C2, et.1, ap.124 și repartizarea către aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, județul Constanța și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, 

domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor și doamna Canea Larisa). 

 

Doamna Secretar precizează că pentru proiectul de hotărâre de la punctul nr.29 al ordinii de zi, 

domnul Biolan este pe lista de prioritate la poziția nr.102. 

Domnul Președinte îl roagă pe domnul Menabit, dacă este posibil, să consulte și dânsul lista de 

priorități, și să fie supus aprobării și acel proiect de hotărâre. 

Domnul Filip propune să se treacă la punctele următoare și să se revină pentru a avea timp domnul 

Menabit să consulte materialul. 

 

31. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, 

str.M.I. Dobrogeanu, nr.77, bl.Gold, ap.306 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, județul Constanța. 

Domnul Menabit menționează faptul că are aceeași interpelare și anume nu se poate schimba regimul 

juridic. 
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Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, domnul Toma 

Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu 

Teodor și doamna Canea Larisa). 

 

32. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, 

Olimp, șos. Constanței, bl.CP5, ap.116 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, județul Constanța. 
Domnul Președinte precizează faptul că este o eroare în titlul proiectului, deoarece Șoseaua 

Constanței este în Mangalia și nu Olimp. 

Domnul Menabit menționează faptul că are aceeași interpelare ca la punctele anterioare. 

Domnul Președinte supune la vot proiect de hotărâre și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, domnul Toma 

Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu 

Teodor și doamna Canea Larisa). 

 

33. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a locuinței situate în municipiul Mangalia, 

str.Oituz, nr.71, bl. DO2, et.1, ap.7 și repartizarea către aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, județul Constanța. 
Domnul Menabit menționează faptul că are aceeași interpelare, pe care solicită să fie consemnată în 

procesul verbal al ședinței. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, domnul Toma 

Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu 

Teodor și doamna Canea Larisa). 

 

34. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiul în 

suprafață de 105,05mp situat în Municipiul Mangalia, șos. Constanței, bl.M, parter, jud. Constanța. 

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

 

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea redevențelor pentru cabinetele medicale, conform 

H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările 

și completările ulterioare. 

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

 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.30 din 23.01.2019 cu privire la încheierea 

unui contract de comodat între Municipiul Mangalia prin Consiliul Local al Municipiului Mangalia și 

Asociația Organizația de Management al Destinației Turistice Mangalia. 

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

 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 

5000mp, situată în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, Lot 2, județul Constanța în vederea 

realizării obiectivului de investiții ”Zonă de agrement acvatic – Port Mangalia”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, domnul Toma 
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Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu 

Teodor și doamna Canea Larisa). 

 

38. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia în cadrul Consiliilor de administrație și al Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității 

la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, în anul școlar 2020 – 2021. 

Domnul Filip precizează că dorește să formuleze propunerile din partea Partidului Național Liberal, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Reprezentanții Consiliului 

Local în Consiliile de 

administrație la unitățile 

școlare 

Reprezentanții consiliului 

local  în Comisiile pentru 

evaluarea si asigurarea 

calității (C.E.A.C) 

1. 
Școala Gimnazială nr.1 

Mangalia 

GRIGUȚA NICOLETA 

TOMA VASILE DOREL 
GRIGUȚA NICOLETA 

2. 
Școala Gimnazială Sfântul 

Andrei Mangalia 

LUCA LUCIAN 

IONIȚĂ DRAGOȘ MARIAN 
LUCA LUCIAN 

3. 
Școala Gimnazială nr.3 

Mangalia 

ZBANȚ DORINEL IULIAN 

MOLDOVAN DĂNUȚ 
ZBANȚ DORINEL IULIAN 

4. 
Școala Gimnazială Gala 

Galaction Mangalia 

IONIȚĂ DRAGOȘ MARIAN 

STAN LINICA 
IONIȚĂ DRAGOȘ MARIAN 

5. Grădinița P.P. Nr. 7 Mangalia GRIGUȚĂ NICOLETA LUCA LUCIAN 

6 
Liceul Teoretic Callatis 

Mangalia 

ANDREI DANIEL SORIN 

TOMA VASILE DOREL 

ALI LEILA 

ANDREI DANIEL SORIN 

7 Colegiul Economic Mangalia 
MOLDOVAN DĂNUȚ 

ZBANȚ DORINEL IULIAN 

MOLDOVAN DĂNUȚ 

 

8 
Liceul Tehnologic Ion 

Bănescu Mangalia 

FILIP DUMITRU 

ALI LEILA 
FILIP DUMITRU 

 

Domnul Președinte dorește să știe dacă sunt propuneri din partea Partidului Social Democrat. 

Domnul Foleanu menționează faptul că domnul Filip a făcut propuneri pentru toate locurile, astfel 

că nu știe ce propuneri ar mai putea face. 

Domnul Filip precizează faptul că a fost doar o propunere. 

Domnul Foleanu menționează că în anii trecuți exista o anumită înțelegere, iar fiecare consilier local 

își păstra locul, în mare parte. 

Domnul Președinte revine cu întrebarea dacă există propuneri din partea Partidului Social Democrat. 

Domnul Foleanu menționează faptul că au propuneri, dar dacă se supune la vot o să se aprobe doar 

propunerile domnului Filip, ceea ce nu consideră a fi prea onest.  

Domnul Filip revine cu precizare că a făcut doar propuneri. 

Domnul Foleanu menționează faptul că, în decursul anilor, s-a format o legătură între consilierii 

locali și consiliile de administrație a școlilor, iar aceștia cunoșteau care sunt problemele cu care se confruntă 

și consideră că ar fi fost să existe o continuitate, mai ales că această reprezentare a Consiliului Local nu este 

remunerată, dar rămâne la latitudinea colegilor săi cum vor proceda. 

Domnul Filip este de acord cu domnul Foleanu în sensul că nu este remunerată, deci nu este vorba 

de un aspect pecuniar, reiterând faptul că este vorba doar de propuneri. 

Domnul Bănceanu vine în completarea domnului Foleanu, cu precizarea că, din 5 consilieri locali 

din partea Partidului Social Democrat, 4 încă au copii la școlile din Mangalia și consideră că sunt mult mai 
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interesați de buna desfășurare și de a ajuta, într-o anumită formă, actul de educație din Mangalia. La fel ca 

și domnul Foleanu, Partidul Național Liberal are majoritate în Consiliul Local, așa că rămâne la latitudinea 

dânșilor cum vor proceda. Din partea Partidului Social Democrat au fost reprezentanți în consiliile de 

administrație al Liceului Teoretic Callatis, la Școala Generală nr.3, la Liceul Economic, școli la care ei au 

copii. 

Domnul Președinte le solicită domnilor consilieri să formuleze propuneri. 

Domnul Bănceanu menționează că propunerea sa este după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Reprezentanții Consiliului 

Local în Consiliile de 

administrație la unitățile 

școlare 

Reprezentanții consiliului 

local  în Comisiile pentru 

evaluarea si asigurarea 

calității (C.E.A.C) 

1. 
Școala Gimnazială nr.3 

Mangalia 

BĂNCEANU MIHAIL 

TANASĂ NECULAI 
 

2. 
Liceul Teoretic Callatis 

Mangalia 
FOLEANU PAUL FLORIN  

3. Colegiul Economic Mangalia DUMITRAȘCU LAURENȚIU  

 

Domnul Președinte dorește să știe dacă sunt propuneri din partea Partidului Ecologist Român. 

Domnul Menabit consideră că ar trebui să se facă o recapitulare, deoarece nu își dă seama, și dorește 

să știe câte poziții sunt în total în consiliile de administrație. 

Domnul Președinte precizează faptul că materialele au fost trimise la timp și nu știe dacă domnul 

Menabit a reușit să se uite pe toate proiectele de hotărâre. 

Doamna Secretar General precizează că este vorba de un număr total de 16 reprezentanți. 

Domnul Menabit menționează că sunt 16 locuri și 19 consilieri locali, un număr de 3 consilieri locali 

nu se regăsesc, caz în care se vor regăsi, probabil, la alte instituții. Consideră că fiecare consilier, care a fost 

votat de către cetățeni, trebuie să facă parte din Consiliul Local. Întrebarea este, din 16 locuri, câte consilii 

de administrație vrea să ocupe P.N.L. 

Domnul Președinte precizează faptul că, conform propunerii făcute, 16 locuri. 

Domnul Menabit menționează faptul că dânșii și-ar fi dorit ca aceste propuneri să fie amiabile, însă 

dacă se dorește să se meargă pe forța votului, acest lucru reprezintă intenția colegilor de a acapara tot. Dacă 

se dorește să se dovedească această intenție, îi roagă pe domnii consilieri să le aducă la cunoștință acest fapt, 

pentru a nu se mai continua să se facă propuneri și se stabilește faptul că P.N.L., prin forța sa, acaparează 

totul și le ia celorlalți consilieri locali dreptul de a participa în consiliile de administrație ale instituțiilor de 

învățământ. 

Domnul Președinte precizează faptul că așteaptă propunerea domnului Menabit. 

Domnul Menabit formulează propunerea din partea P.E.R. după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea școlară 

Reprezentanții Consiliului 

Local în Consiliile de 

administrație la unitățile 

școlare 

Reprezentanții consiliului 

local  în Comisiile pentru 

evaluarea si asigurarea 

calității (C.E.A.C) 

1. 
Liceul Teoretic Callatis 

Mangalia 
MENABIT OZGHIUN  

2. Colegiul Economic Mangalia CANEA LARISA  

3. 
Liceul Tehnologic Ion 

Bănescu Mangalia 
MARINESCU TEODOR  

 

Domnul Președinte precizează faptul că vor fi supune votului propunerile în ordine inversă, după 

cum urmează: 
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 Propunerea domnului Menabit se respinge cu 7 voturi ”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, 

domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai) și 11 voturi ”abținere” (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); 

 Propunerea domnului Foleanu se respinge cu 7 voturi ”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, 

domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai) și 11 voturi ”abținere” (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); 

 Propunerea domnului Filip 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, 

domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de administrație și al Comisiilor pentru 

evaluare și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, în anul 

școlar 2020 – 2021, împreună cu propunerea adoptată 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, 

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

domnul Tanasă Neculai). 

 

39. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mangalia în 

cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Mangalia. 

Domnul Filip precizează că propunerea sa este doamna Stan Linica. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă Partidul Social Democrat are propuneri. 

Domnul Tanasă precizează că nu au propunere de făcut. 

Domnul Foleanu menționează că această situație este unică de când sunt consilii de administrație la 

instituții de învățământ, în care un partid politic ocupă toate locurile. 

Domnul Președinte dorește să știe dacă sunt propuneri din partea Partidului Ecologist Român. 

Domnul Menabit o propune pe doamna Canea Larisa. 

Domnul Președinte supune la vot propunerile formulate, după cum urmează: 

 Propunerea domnului Menabit și se respinge cu 7 voturi ”pentru” (domnul Menabit Ozghiun, 

domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai) și 11 voturi ”abținere” (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); 

 Propunerea domnului Filip 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, 

domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în 

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

Domnul Filip îl propune pe domnul Zbanț Iulian – Dorinel. 

 

Doamna Secretar General precizează faptul că la punctul nr.39 proiect de hotărâre privind 
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desemnarea a doi reprezentați ai Consiliului Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al 

Spitalului Municipal Mangalia, trebuie desemnați doi reprezentanți și un supleant. 

Domnul Filip îl propune, în calitate de membru supleant, pe domnul Angelescu Dragoș, și al doilea 

reprezentant pe Filip Dumitru. 

Doamna Secretar General solicită să fie supusă la vot și propunerea cu privire la al doilea membru și 

al supleantului. 

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Filip cu privire la reprezentanții Consiliului 

Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Mangalia – Stan Linica, Filip 

Dumitru - membri și Angelescu Dragoș – supleant 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, 

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

domnul Tanasă Neculai). 

 

Se revine asupra dezbaterilor cu privire la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.40. 

Domnul Președinte precizează că pentru acest proiect de hotărâre propunerea domnului Filip este 

domnul Zbanț Iulian – Dorinel. Totodată dorește să știe dacă P.S.D. are propuneri. 

Domnul Tanasă menționează faptul că nu au formulat propuneri. 

Domnul Președinte îl întreabă pe domnul Menabit dacă formulează propuneri. 

Domnul Menabit răspunde negativ. 

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Filip cu privire la desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Goldterm 

Mangalia S.A. 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul 

Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul 

Consiliului de Administrație al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia. 

Doamna Secretar General precizează că pentru acest proiect de hotărâre trebuie să se facă propuneri 

pentru un reprezentant și un supleant. 

Domnul Filip o propune pe doamna Griguța Nicoleta ca membru și pe domnul Luca Lucian ca 

supleant. 

Domnul Președinte întreabă dacă există propuneri din partea P.S.D. 

Domnul Tănase răspunde negativ. 

Domnul Președinte întreabă dacă există propuneri din partea P.E.R. 

Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea cu privire la situația creată, și menționează că nu au de 

făcut nicio propunere. 

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Filip 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

42. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul 

Consiliului de Administrație al Direcției Cultură și Sport Mangalia. 

Domnul Filip îl propune pe domnul Luca Lucian. 

Domnul Președinte întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. 

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Filip 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, 
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domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 7 voturi ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

43. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în 

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. 

Domnul Filip îl propune pe domnul Luca Lucian. 

Domnul Luca refuză propunerea. 

Domnul Filip îl propune pe domnul Ioniță Dragoș – Marian. 

Domnul Președinte supune la vot propunerea domnului Filip, având în vedere că nu au mai fost 

formulate și alte propuneri, 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, 

domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Faleza Olimp, nr. 8A, jud. Constanța, aparținând S.C. COMPLEX 

HOTELIER STEAUA DE MARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte precizează că au fost trimise pentru toate aceste proiecte de hotărâre 

documentațiile aferentăe cuprinzând inclusiv fotografiile – martor de la fața locului. O parte din aceste 

proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi de către inițiator, datorită faptului că până la această dată au fost 

depuse de către proprietari adrese, ca urmare a aducerii la starea corespunzătoare a imobilelor. În cazul 

celorlalte proiecte, nu au fost depuse solicitări, sau solicitările depuse au fost bazate pe alte motive, decât 

probe foto – martor și înștiințări oficiale. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că, așa cum a susținut și în cazul impozitelor și taxelor locale, 

ținând cont de situația actuală, dorește să știe dacă nu se pot reduce niște taxe pentru anumiți agenți 

economici. 

Domnul Președinte precizează faptul că nu știe la care agenți economici face referire domnul 

Bănceanu. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că s-a referit la toți agenții economici care sunt incluși pe 

ordinea de zi, pentru care propune să nu fie suprataxați. 

Domnul Președinte precizează faptul că, așa cum a specificat și în cadrul ședinței de lucru a Comisiei  

Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, acești agenți economici, de trei ani de când 

s-a inclus această prevedere în Codul Fiscal, au fost notificați an de an, și s-a procedat la toate variantele 

posibile, pentru ca aceștia să își întrețină terenurile, să facă ceva în privința stării lor. Sunt proprietari de 

drept, în cazul unora, terenurile au fost obținute cu ani în urmă, fără a se face niciun fel de investiție. Din 

păcate, trebuie să se meargă în continuare cu aceste măsuri, având în vedere că, dacă nu se vor lua aceste 

măsuri, terenurile și investițiile realizate în trecut, vor rămâne în aceeași stare deplorabilă. Până la acest 

moment, acești proprietari au ales să nu facă nimic. A înțeles și punctul de vedere al domnului Bănceanu, pe 

care presupune că îl are pentru toate proiectele de hotărâre cu acest obiect. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe 

teren, începând cu anul 2021 pentru terenul situat în Olimp, str. Faleza Olimp, nr. 8A, jud. Constanța, 

aparținând S.C. COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice 

de teren neîngrijit 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 ”împotrivă” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul 

Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Olimp, str. Faleza Olimp, nr. 8A – Restaurant, Cofetărie Oltenia,, jud. 

Constanța, aparținând S.C. COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE S.R.L., ca urmare a constatării 

stării tehnice de clădire neîngrijită. 



20 
 

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 7 voturi ”abțineri” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Neptun, str. Trandafirilor, nr. 1 - Bowling Neptun, județ Constanța, 

aparținând S.C. MICHAEL COM S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

 47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Neptun, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Constanța, aparținând S.C. MICHAEL COM 

S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Mangalia, str. Portului, nr. 52, jud. Constanța, aparținând S.C. GESO CONCEPT 

S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit – RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR. 

 

49. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Mangalia, str. Portului, nr. 52 – Atelier tâmplărie, județ Constanța, 

aparținând S.C. GESO CONCEPT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită – 

RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR.  

 

50. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Mangalia, str. General Vîrtejanu nr. 1C și 1F , jud. Constanța, aparținând lui 

GHINESCU GEORGE-VICTOR, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit – RETRAS 

DE CĂTRE INIȚIATOR.  

 

51. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Mangalia, str. General Vîrtejanu, nr. 1C și 1F – clădire condensatori 

atmosferă, rezervor apă extratabulară C5, rezervor apă extratabulară C4, centrală termică, gospodărie 

apă, atelier, bazin stație, clădire C1, județ Constanța, aparținând lui GHINESCU GEORGE VICTOR, ca 

urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită – RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR.  

 

52. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Jupiter, str. Brindisi, nr. 11 - Restaurant Tismana, jud. Constanța, aparținând 

S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit – RETRAS DE CĂTRE 

INIȚIATOR.  
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53. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Jupiter, str. Brindisi nr. 11 – Restaurant Tismana, județ Constanța, 

aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

54. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Cap-Aurora, str. Gala Galaction, nr. 1 – Complex Cătunul, jud. Constanța, 

aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

55. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Jupiter, str. Gala Galaction, nr. 1 – Complex Cătunul, județ Constanța, 

aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

56. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat Jupiter, str. Aleea Tineretului, nr. 2 – Restaurant Tineretului, jud. Constanța, 

aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

57. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Jupiter, str. Aleea Tineretului nr. 2 – Restaurant Tineretului, județ 

Constanța, aparținând S.C. JUPITER S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

58. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Jupiter, str. Liliacul, nr. 24, jud. Constanța, aparținând S.C. ZODIAC 2000 S.A., 

ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 
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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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

59. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Jupiter, str. Liliacul nr. 36 – Restaurant Zodiac, jud. Constanța, aparținând S.C. 

ZODIAC 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

60. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 

2021 pentru clădirea situată în Jupiter, str. Liliacul nr. 36 – Restaurant Zodiac, județ Constanța, 

aparținând S.C. ZODIAC 2000 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

61. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor nr. 77, județ Constanța, aparținând GRASA CĂTĂLIN 

NICOLAE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

62. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, parcela L291/4, număr cadastral 10312, jud. Constanța, aparținând 

PALAZ GHEORGHE și PALAZ SILEZIA VASILICA , ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

63. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr. 47N, jud. Constanța, aparținând LUNGOCI ELENA 

și COSTEA DANIEL, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Doamna Ali se deconectează de pe platforma online – 17 prezenți. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (domnul 

Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Filip Dumitru, doamna Griguța Nicoleta, domnul Ioniță 
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Dragoș, domnul Luca Lucian, domnul Moldovan Dănuț, doamna Stan Linica, domnul Toma Vasile și 

domnul Zbanț Iulian) și 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna 

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

Tanasă Neculai). 

 

64. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr. 45A, jud. Constanța, aparținând lui MÂNZĂ 

ALEXANDRA PAULA , ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” (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” (domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna 

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

Tanasă Neculai). 

 

65. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Constanța, aparținând NICA MARIN, ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

Doamna Ali se reconectează pe platforma online – 18 prezenți. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

66. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Olimp, nr. 12, jud. Constanța, aparținând S.C. VERRY FOOD 

INVESTMENT S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

67. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr. 34 - Croitorie C1, jud. Constanța, aparținând S.C. 

PHOENICIA EXPRESS S.R.L. , ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

68. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Olimp, nr. 13, jud. Constanța, aparținând S.C. BELVEDERE S.R.L., 

ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 
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Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

69. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Neptun, Aleea Steagurilor - teren aferent Club Nautic Diro, jud. Constanța, 

aparținând BALAȘ - SALCOCI CĂTĂLIN și BALAȘ - SALCOCI ROXANA MARIA , ca urmare a 

constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

70. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Mangalia, str. Augustin Buzura, nr. 6, jud. Constanța, aparținând lui RUSESCU 

DAN ALEXANDRU, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit – RETRAS DE CĂTRE 

INIȚIATOR. 

 

71. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Saturn, str. Faleză Saturn, nr. 12, jud. Constanța, aparținând BECHERU 

REMUS OCTAVIAN și BECHERU LILIANA DANIELA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit – RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR. 

 

72. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Venus, Parcela 339/4/3 , jud. Constanța, aparținând lui BLACIOTI GEORGETA, 

în cotă de 16.66 % BLACIOTI STELA, în cotă de 16.66 % , MĂRGĂRIT HARICLIA, în cotă de 33.33 %, 

STERGHIULIU OLIMPIA în cotă de 33.34 % ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

73. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Neptun, str. Trandafirilor, nr. 17, jud. Constanța, aparținând S.C. DR. 

DRĂGUȘIN MARIA S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

 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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

74. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Jupiter, str. Salcâmului, nr. 8, jud. Constanța, aparținând lui DUMITRU ION , 

ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 
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75. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Jupiter, str. Gala Galaction, nr. 43 , jud. Constanța, aparținând lui ORMENIȘAN 

- BOJAN GHEORGHE , ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

76. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Venus, str. Iuliu Maniu, jud. Constanța, aparținând lui SUCIU CRISTIAN, ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

77. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Venus, Parcela 339/5/2, jud. Constanța, aparținând lui STROE MARIA, ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

78. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Venus, Str. Nicolae Iorga, nr. 2A, jud. Constanța, în folosința S.C. PREST ACTIV 

AVANGARD S.R.L. , ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

79. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Venus, Str. Nicolae Iorga, nr. 22 - 3 loturi în suprafață de 1000.03 mp, 250 mp și 

1600 mp , jud. Constanța, aparținând lui IORDAN ILIE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 
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80. Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 500 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Mangalia, str. Banatului, nr. 19, jud. Constanța, aparținând lui GÎLEA SORIN 

GHEORGHE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

81. Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 500 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Mangalia, str. Negru Voda, jud. Constanța, aparținând lui S.C. SELECT GROUP 

S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit – RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR. 

 

82. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Mangalia, str. Augustin Buzura , jud. Constanța, aparținând lui STANCIU 

EUGENIA, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

83. Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 500 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr. 47J, jud. Constanța, aparținând lui SAVU 

GABRIELA VIORICA,  ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

84. Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, lot 7B, jud. Constanța, aparținând lui EPURE MIHAELA, ca urmare a 

constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

85. Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Trandafirilor, nr. 59, jud. Constanța, aparținând lui JITEA ANDRA 

MARIE, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 
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86. Proiect de hotărâre privind  majorarea cu 300 % a impozitului pe teren, începând cu anul 2021 

pentru terenul situat în Olimp, str. Olimp, nr. 2, jud. Constanța, aparținând lui S.C. TRANSILVANIA 

ESTIVAL 2002 S.A. , ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 
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 7 voturi ”abținere” (domnul Menabit Ozghiun, domnul 

Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, domnul 

Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 
 

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

Mangalia pentru anul 2020. 

Domnul Președinte precizează faptul că prin acest proiect s-a încercat echilibrarea veniturilor cu 

cheltuielile, fiind o rectificare care v-a merge în minus cu peste 24 milioane de lei. În urma adresei primite 

din partea Trezoreriei Constanța din data de 21.12.2020, dorește să formuleze un amendament – la 

Capitolul 11.02.02 din sumele defalcate pe T.V.A. se vor diminua veniturile cu 33.337 lei, iar pe cheltuieli 

la Capitolul 65, la Învățământ se diminuează – tichetele stimulent educațional cu 8.200 lei și sumele CES 

– cerințe educaționale speciale – 25.137 lei. Dorește să știe dacă sunt întrebări pentru acest proiect. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că dorește să știe dacă doamna Director executiv este în 

ședință pentru a explica anumite aspecte din rectificarea bugetară. 

Domnul Președinte îi amintește domnului Bănceanu faptul că, în cadrul ședinței Comisiei 

Economice, Fonduri Structurale, Turism și Industrie l-a întrebat dacă dorește să o cheme pe doamna director 

în ședință, moment la care nu și-a exprimat dorința. Ședința fiind online, este mai greu să participe și doamna 

director. 

Domnul Menabit dorește să știe cum își poate exprima această dorință având în vedere faptul că nu 

face parte din această comisie. 

Domnul Președinte precizează faptul că în cadrul Comisiei Economice, Fonduri Structurale 

Europene, Turism și Industrie, există un reprezentant al grupului politic. 

Domnul Menabit menționează că dânsul, în calitate de consilier local, vrea să facă această solicitare, 

nu reprezentantul, și consideră că nu mai trebuie să facă dânșii altfel de regulamente. 

Domnul Președinte îl roagă pe domnul Menabit să îi permită domnului Bănceanu să își finalizeze 

ideea, iar ulterior, vor discuta și pe marginea problemelor ridicate de dânsul. 

Domnul Bănceanu revine, cu mențiunea că, în cadrul comisiei de specialitate l-a întrebat pe domnul 

președinte care este gradul de colectare, motiv pentru care a întrebat de doamna director de la taxe și 

impozite, în special pe capitolul impozite, taxe clădiri persoane juridice, deoarece ar dori să știe o valoare 

mai exactă și dacă se știe cât s-a încasat la momentul 30 noiembrie, deoarece acest capitol are nivelul cel 

mai supraestimat. Dacă în urmă cu 3 – 4 ani s-a plecat de la 7 milioane de lei pentru impozite și taxe clădiri, 

acum s-a ajuns la aproximativ 80 de milioane lei, ceea ce înseamnă că acum se încasează de 10 ori mai mult 

doar din impozite și taxe pe clădiri. Nu înțelege cum s-a ajuns la această estimare pentru acest capitol din 

buget, de unde și întrebarea – cât s-a încasat din cei 80 milioane lei la data de 30.11.2020. 

Domnul Președinte precizează faptul că, nivelul total al încasărilor la acest moment este la 

aproximativ 115 milioane lei, ceea ce reprezintă aproximativ 70% din încasările estimate și care ar fi fost 

necesare pentru acoperirea bugetului de cheltuieli de aproximativ 170 milioane lei, diferența până la valoarea 

totală a bugetului de venituri și cheltuieli provenind din veniturile și proiectele de fonduri europene. Pentru 

a răspunde la întrebarea domnului Bănceanu, în linii generale, s-a ajuns la un grad de aproximativ de 70% 

din încasările totale, față de bugetul estimat pentru încasări. 

Domnul Bănceanu menționează că este vorba de 70% din impozitul total, și nu 70% din impozitele 

și taxele pe clădiri. 

Domnul Președinte precizează că, pentru acel capitol este probabil ca gradul de colectare să fie mai 

mic, acest lucru însemnând un grad de maximum 50%. Totodată, îl invită pe domnul Menabit să ia cuvântul. 
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Domnul Menabit menționează că nu mai are nicio întrebare dacă domnul președinte nu are informații 

certe. Mai menționează faptul, că vor beneficia de aceeași curtoazie de care au dat dovadă și colegii din 

P.N.L. la proiectele cu privire la desemnarea reprezentanților. 

Domnul Președinte supune la vot amendamentul formulat 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” (domnul Menabit Ozghiun, 

domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu Laurențiu, 

domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai). 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat 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” (domnul Menabit 

Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu 

Laurențiu, domnul Foleanu Paul și domnul Tanasă Neculai) 

 

2s. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării fondului de salarii al S.C. Goldterm Mangalia 

S.A. pentru anul 2021. 

Domnul Președinte precizează faptul că este vorba de majorarea fondului de salarii cu 10% pentru 

angajați. 

Domnul Foleanu dorește să știe de ce este necesară această majorare a fondului de salarii cu 10%. 

Domnul Președinte precizează că de 3 ani nu au mai fost majorate salariile. Nivelul salarial pentru 

cei care lucrează în centrale, fochiștii este unul mic. 

Domnul Foleanu dorește să știe dacă este vorba de salariile angajaților sau pentru cei care vor fi 

angajați. 

Domnul Președinte precizează că este de cei care lucrează deja la S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că, Consiliul Local, în calitate de acționar, majorează fondul 

de salarii, dar majorarea fiecărui salariu se va face se va face de Consiliul de Administrație, astfel că dorește 

să știe dacă există o garanție, la acest moment, că cei pentru care s-a inițiat acest proiect, adică salariații care 

au salariul minim pe economie, li se va acorda o majorare salarială de 10%, și că nu va fi folosită această 

majorare pentru funcțiile de conducere din cadrul societății. Întrebarea sa este: ce garanții există că salariile 

minime ale salariaților de la S.C. Goldterm Mangalia S.A. vor fi majorate cu 10%. 

Domnul Președinte precizează faptul că, sigura garanție o va reprezenta rezultatul negocierilor cu 

sindicatul care reprezintă angajații. La acest moment, S.C. Goldterm Mangalia S.A. este în proces de 

negociere, în cadrul cărora sindicatul va insista asupra creșterii salariale, iar din informațiile pe care le deține, 

această insistență a sindicatului vizează salariile minime pe economie. O garanție din partea Consiliului 

Local sau a administrației publice locale, nu există, deoarece nu se poate stabili nivelul salarial pentru fiecare 

salariat. În urma negocierilor dintre sindicat și conducerea și Consiliul de Administrație al S.C. Goldterm 

Mangalia S.A., se va aduce la cunoștință rezultatul acestora. 

Domnul Bănceanu întreabă dacă pot fi informați și consilierii locali cu privire la acest aspect. 

Domnul Președinte precizează că, după finalizarea negocierilor, se va face o informare în acest sens. 

Domnul Menabit dorește să îi aducă la cunoștință domnului Bănceanu, faptul că, la acest moment, 

angajații din cadrul S.C. Goldterm Mangalia S.A. au planificat o grevă, iar ca urmare a acesteia se va 

întrerupe căldura în municipiul Mangalia. Problema o reprezintă faptul că, repornirea sistemului centralizat 

ia foarte mult timp. 

Domnul Președinte precizează faptul că, nicio administrație publică locală nu își dorește ca cetățenii 

să rămână fără căldură, așa cum s-a mai întâmplat. 

Domnul Menabit menționează că angajații își doresc această majorare de trei ani. 

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

 

3s. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe 

raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la 

sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., și subvenția de la bugetul local. 
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Domnul Menabit menționează faptul că, prin proiectul de hotărâre nu se modifică prețul gigacaloriei, 

ci doar se diminuează valoarea subvenției pentru consumatorii casnici, astfel încât prețul pentru consumatorii 

casnici crește la 13,77 lei. Mai menționează faptul că, din discuții, a înțeles faptul că S.C. Goldterm Mangalia 

S.A. are nevoie de bani pentru anumite proiecte. Dorește să știe dacă s-a calculat care este impactul acestei 

măriri, de 13,77 lei, la câte Gcal s-au consumat anul trecut, deoarece a făcut un calcul, și nu se depășește 

valoarea de 400-450 mii lei. Este de părere că acești bani reprezintă costul Studiului de Fezabilitate pentru 

proiectul de hotărâre înscris la punctul următor al ordinii de zi. Nu consideră că, cu acești bani obținuți din 

diminuarea aceasta, se va putea face o reabilitare a SACET Mangalia. Solicită să i se explice adevăratul 

motiv pentru care se diminuează subvenția și dorește să știe dacă nu au existat bani pentru acest studiu de 

fezabilitate. 

Domnul Președinte precizează faptul că, dacă îi va permite să răspundă acestor întrebări o va face. 

Așadar, studiul de fezabilitate pentru SACET Mangalia vizează modernizarea centralelor termice. 

Domnul Menabit îi solicită domnului președinte să revină la proiectul de hotărâre supus aprobării. 

Domnul Președinte precizează faptul că răspunsul său este în concordanță cu întrebarea domnului 

Menabit, deoarece dânsul a făcut legătura între cele două proiecte de hotărâre. Astfel, revine cu precizarea 

că acest studiul de fezabilitate pentru SACET Mangalia vizează modernizarea centralelor termice și de 

cogenerare, și care are ca sursă de finanțare, fonduri guvernamentale nerambursabile. 

Domnul Menabit intervine cu mențiunea că au mai fost obținuți bani de la Guvern pentru acest proiect 

dar nu s-a făcut nimic, și s-a pierdut finanțarea. 

Domnul Președinte precizează faptul că, acest proiect vizează doar modernizarea centralelor și 

implementarea cogenerării, S.C. Goldterm Mangalia S.A. are nevoie urgentă, ca multe alte sisteme de 

termoficare din țară, de investiții pe rețeaua de distribuție de la și către consumatorul final. Acești bani care 

rezultă din diminuarea subvenției de la bugetul local, vor fi folosiți în aceste lucrări pe care le va executa 

S.C. Goldterm Mangalia S.A., adiacente acestui proiect, pentru ca sistemul să fie funcțional în momentul în 

care cogenerarea va fi funcțională, pierderile tehnologice să fie cât mai mici, pe rețea, și ca, în doi ani după 

finalizarea implementării acest proiect, să se revină la subvenție sau la prețuri mult mai mici pentru 

consumatorul final. Așadar, banii care se vor regăsi în bugetul S.C. Goldterm Mangalia S.A. prin diminuarea 

cuantumului subvenției, vor fi investiți în reabilitarea rețelelor de distribuție de la centrală până la 

consumatorul final. 

Domnul Menabit nu consideră că suma obținută va fi suficientă. 

Domnul Președinte precizează că vor fi investite sumele astfel obținute în acest an, în anul următor. 

Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea și propune eliminarea subvenției. 

Domnul Președinte precizează că nu este posibil acest lucru, deoarece ar rezulta niște prețuri enorme 

pentru populație. 

Domnul Menabit este de părere că dacă nu s-ar fi pierdut finanțarea pentru că nu s-a făcut nimic, 

acum ar fi fost niște costuri la Gcal la jumătate. Totodată dorește să știe de ce s-a pierdut prima finanțare 

pentru cogenerare. 

Domnul Președinte precizează faptul că întrebarea domnului Menabit nu are legătură cu proiectul 

supus dezbaterii, și îl roagă pe domnul Menabit, dacă are amendamente, să le formuleze. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere și 

distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația 

din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., și subvenția de la bugetul 

local și se aprobă cu 15 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 Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi 

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

 

4s. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”REABILITARE 

SACET MANGALIA”. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere și 

distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația 

din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. Goldterm Mangalia S.A., și subvenția de la bugetul 

local și se aprobă cu 15 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu 
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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 Tanasă Neculai, domnul Toma Vasile și domnul Zbanț Iulian) și 3 voturi 

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

Domnul Bănceanu menționează faptul că, s-a discutat și în Comisia Economică, Fonduri Structurale 

Europene, Turism și Industrie, pentru acest proiect, care trebuie depus, și de care sunt legate și cele două 

proiecte anterioare, necesare pentru redimensionarea bugetului, trebuie să se asigure din partea S.C. 

Goldterm Mangalia S.A. o cofinanțare de 15%. 

Domnul Președinte precizează faptul că, nu S.C. Goldterm Mangalia S.A. va asigura cofinanțarea, ci 

va fi din partea primăriei, care este beneficiarul acestui proiect, având în vedere proprietatea asupra acestor 

centrale. În cadrul comisiei economice, a fost o exprimare greșită cu privire la cine asigură cofinanțarea. 

Primăria, în calitate de proprietar, va asigura cofinanțarea, după cum va fi și beneficiarul finanțării, motiv 

pentru care banii obținuți din diminuarea subvenției vor fi gestionați pentru cofinanțarea acestui proiect. 

Domnul Bănceanu menționează că domnul președinte a avut alte susțineri în comisia de specialitate, 

față de cele din această ședință, iar acum înțelege faptul că această cofinanțare va fi suportată de către 

primărie. 

Domnul Președinte precizează faptul că, cofinanțarea va fi suportată de primărie, dar dosarul va fi 

depus de către S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

Domnul Bănceanu revine cu mențiunea că în cadrul comisiei s-a discutat altceva. 

Domnul Președinte precizează faptul că, în mod eronat, în cadrul comisiei de specialitate, a precizat 

faptul că S.C. Goldterm Mangalia S.A. va gestiona în totalitate acest proiect. Tocmai din acest motiv a dorit 

să facă aceste precizări. Acest proiect de hotărâre ar fi trebuit să intre în ședință numai în luna ianuarie 2021, 

când ar fi fost finalizată toată documentația. Faptul că M.D.L.P.A. a solicitat depunerea unei prezentări 

succinte a proiectului și a unui deviz estimativ, pentru a putea fi inclus în zona de eligibilitate, de aceea a 

fost inclus pe ordinea de zi suplimentară, cu caracter de urgență. 

Domnul Bănceanu menționează faptul că, pe site-ul ministerului este prevăzut termenul final de 

depunere pentru acest tip de proiect, ca fiind este data de 31.12, și dorește să știe dacă este timp suficient 

pentru a putea fi depus. 

Domnul Președinte precizează faptul că, odată cu aprobarea proiectului de hotărâre se va depune 

cererea de finanțare. Mai precizează faptul că, a fost trimisă o circulară din partea ministerului, prin care se 

specifică faptul că proiectul se va prelungi și în anul 2021 cu o lună sau două, cu mențiunea că primele 

proiecte depuse, vor primi finanțarea. 

Domnul Bănceanu menționează că dorește să primească documentația completă. 

 

Domnul Președinte propune să se revină asupra punctului nr.29. Proiect de hotărâre privind 

repartizarea locuinței de închiriere situat în municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, bl.C2, 

sc.A, parter, ap.1, jud. Constanța, domnului Biolan Sorin, conform listei de priorități aprobată prin 

H.C.L. nr.198/03.04.2013, pentru care nu s-a luat nicio decizie la momentul supunerii dezbaterii, datorită 

discuțiilor cu privire la lista de priorități. 

Doamna Secretar General precizează faptul a verificat H.C.L. nr.198/2013, din care, dintr-o eroare 

tehnică, nu s-a scanat pagina nr.3, iar domnul Biolan este la poziția nr.102.  

Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea. 

Domnul Bănceanu dorește să știe dacă nu au fost trimise toate materialele. 

Doamna Secretar General precizează faptul că, din întreaga documentație, care are peste 50 de pagini, 

probabil la momentul scanării, nu s-au scanat toate paginile. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă există aviz de la comisia de specialitate. 

Doamna Secretar General precizează faptul că s-a emis avizul Comisiei Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului și Juridică și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ. 

Domnul Menabit întreabă în ce dată a fost emis avizul. 

Doamna Secretar general precizează faptul că avizul este semnat de domnul președinte Andrei Sorin. 

Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea locuinței de închiriere 

situat în municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr.13A, bl.C2, sc.A, parter, ap.1, jud. Constanța, 

domnului Biolan Sorin, conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.198/03.04.2013  și se aprobă cu 

12 voturi ”pentru” (doamna Ali Leila, domnul Andrei Sorin, domnul Angelescu Dragoș, domnul Filip 
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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” (domnul Menabit 

Ozghiun, domnul Marinescu Teodor, doamna Canea Larisa, domnul Bănceanu Mihail, domnul Dumitrașcu 

Laurențiu, și domnul Tanasă Neculai). 

 

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

președinte închide lucrările ședinței ordinare din data de 23.12.2020. 

 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 

 

 

 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 

 

 

 

 

 


