
 

 

M I N U T A 

Ședinței de dezbatere publică a 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia 

pentru anul 2021 

 

 

 Încheiată astăzi, 12.04.2021, cu ocazia organizării dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021. 

 La ședință participă domnul Angelescu Dragoș, viceprimarul Municipiului Mangalia, doamna Fotin 

Diana, Director executiv al Direcției Economice. 

La ședință mai participă domnul Menabit Ozghiun, domnul Marinescu Teodor din partea Partidului 

Ecologist Român, și doamna avocat Maxim Carmen, conform solicitărilor depuse, așa cum a fost specificat 

în anunțul de dezbatere publică. Nivelul încasărilor de la 31.12.2020 este de 58.708.377,60lei. Pentru anul 

2021, pentru cheltuielile curente a fost previzionat aproximativ 22% pentru asistență socială și subvenții 

aproximativ 4%, proiecte cu finanțare europeană și investițiile realizate din bugetul local pentru municipiu 

a fost previzionat peste 73%. Însumate, aceste categorii de cheltuieli reprezintă 100% din cei 261.115.531lei, 

sumă previzionată pentru anul în curs. Diferența între nivelul încasat în anul 2020 și cel previzionat pentru 

anul 2021, este compusă de fondurile europene și care reprezintă venituri certe care vor fi accesate în cadrul 

proiectelor aflate în desfășurare. Așa cum a fost specificat în anunțul de dezbatere, au fost primite propuneri 

din partea doamnei avocat Maxim Carmen, și din partea organizației Partidul Ecologist Român în numele 

domnilor Menabit Ozghiun, Marinescu Teodor și Canea Larisa Elisabeta. Pentru o bună desfășurare a 

dezbaterilor, propune să fie prezentate cele două propuneri, pentru ca ulterior să se poată purta discuții pe 

marginea bugetului. 

Astfel dă citire propunerii doamnei avocat Maxim Carmen, depusă în data de 09.04.2021 cu privire 

la bursele școlare acordate elevilor din municipiul Mangalia, împărțite pe patru categorii, de performanță, 

de merit, de studiu și ajutor social. Propunerea doamnei avocat vizează creșterea fiecărei categorii de burse 

cu 50lei. 

Domnul Menabit menționează faptul că, în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia, propunerea a fost de majorare cu 100 lei. 

Doamna Maxim intervine cu mențiunea că, având în vedere sursa de finanțare, s-a consideră că 

suma de 50 lei este sustenabilă. 

Domnul Angelescu precizează că trebuie clarificat aspectul cu privire la propunerea doamnei avocat, 

și anume suma de 255.600 lei este aferentă anului școlar, ci de suma necesară lunar pentru aceste burse. 

Doamna Maxim menționează faptul că este necesară suma de 90.000 lei/lună, deoarece, în afară de 

bursele sociale, care se acordă pe toată durata anului, celelalte categorii de burse se acordă doar în cadrul 

anului școlar, și care nu are 12 luni calendaristice. 

Domnul Angelescu precizează faptul că se ia act de propunerea doamnei avocat și solicită să fie 

specificat și în minuta ședinței de dezbatere publică. Mai dorește să precizeze faptul că, pe lângă bursele de 

ajutor social, în bani, care se acordă din partea Municipiului Mangalia pentru elevii care se încadrează în 

această categorii, sunt suplimentate, lunar, și de alte măsuri sociale pentru familiile din care fac parte și 

pentru elevi, dând exemplul meselor calde asigurate. 

Doamna Maxim dorește să știe care este procedura pentru această dezbatere publică. 

Domnul Angelescu precizează faptul că s-a luat act de propunerea dânsei, care va fi supusă analizei, 

în sensul că se vor face calculele până la ședința Consiliului Local în care se va supune aprobării acest 

buget. Cu privire la sursele de finanțare propuse de doamna avocat, dorește să facă anumite mențiuni. 

Cheltuielile de votare prevăzute în buget reprezintă datoriile certe din anul 2020, care au rezultat în urma 

organizării procesului de vot de la alegerile locale și cele parlamentare. 

Doamna Maxim consideră faptul că acele cheltuieli au fost achitate. 

Domnul Angelescu precizează faptul că nu au fost achitate în totalitate, și face referire la cheltuielile 



 

de organizare a procesului de vot, amenajarea secții de votare, materialele necesare, etc. 

Doamna Maxim ridică problema execuției bugetare la nivelul lunii decembrie 2020, și consideră că 

ar fi singurul U.A.T. care să nu fi achitat cheltuielile reprezentând materiale promoționale, spații de 

închiriere, de amenajare, etc. Este de părere că această poziție a domnului viceprimar va fi menționată în 

minuta ședinței, iar, dânsa, în calitate de titular al acestei propuneri, își rezervă dreptul de a verifica la 

organele fiscale și la Consiliul Județean Constanța și la A.E.P., veridicitatea acestor susțineri. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, dorește doar să explice că sumele prevăzute în buget pentru 

aceste cheltuieli, nu puteau să fie incluse, având în vedere că pentru anul 2021 nu a fost stabilit niciun 

proces de votare conform calendarului. 

Domnul Menabit ridică problema excedentului bugetar de la sfârșitul anului 2020, din care s-ar fi 

putut achita aceste datorii, însă problema o reprezintă alocarea sumei necesare pentru creșterea burselor. 

Domnul Angelescu precizează că a luat în discuție propunerea doamnei avocat pentru a se epuiza 

discuțiile cu privire la aceste aspecte. 

Doamna Maxim menționează faptul că a propus ca sursă cheltuielile de votare, o altă sursă o 

reprezintă suma de 1 milion lei alocată pentru întreținerea unui proiect, reprezentând un parc. 

Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba de sustenabilitate proiect Înființare Parc 

Evergreen. Mai este propusă echilibrarea valorii de 3.400.000 lei reprezentând servicii juridice, echilibrarea 

valorii de 462.000 lei reprezentând Callatis Istorie la Malul Mării, echilibrarea valorii de 750.000 lei 

reprezentând cheltuieli culturale și evenimente, echilibrarea valorii de 2.200.000 lei reprezentând cheltuieli 

cu bunuri și servicii Direcția de Cultură și Sport Mangalia. Din toate aceste linii bugetare, doamna avocat 

susține că peste 1 milion de lei ar putea fi alocați burselor pentru elevi. 

Doamna Maxim menționează că nu este vorba de peste 1 milion de lei. Astfel menționează faptul 

că s-au prezentat la cabinetul său părinți ai elevilor din Mangalia cu privire la faptul că pentru anul școlar 

2019 – 2020, copiii nu și-au primit bursele, fapt pentru care își exprimă nemulțumirea, mai ales că în aceste 

burse sunt incluse și bursele sociale, motiv pentru care s-a implicat în această situație. Domnul viceprimar 

susține faptul că, pe lângă aceste burse sociale, ajută copiii, cu mese calde și alte ajutoare, pentru care 

solicită să i se răspundă, printr-o adresă, care sunt modalitățile de ajutor, suplimentar acestor burse, pentru 

copiii, în special pentru cei din categoria de bursă socială, pentru că în propunerea sa, a arătat foarte clar, 

că acești copii trăiesc sub pragul de sărăcie, stabilită de către orice autoritate publică. Totodată dorește să 

știe de ce este necesară reechilibrarea pentru Direcția Cultură și Sport Mangalia. 

Domnul Angelescu precizează faptul că nu a susținut că nu se poate. Cuantumul burselor trebuie 

aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Mangalia la nivelul propunerii sale, pentru ca ulterior să fie alocate 

fonduri în buget. A înțeles care este propunerea doamnei avocat, va fi luată în dezbatere în cadrul Consiliului 

Local, fiind dezbătută anterior și în comisia de specialitate, cu calculele făcute, și cu sursa stabilită, care 

poate fi și alta față de cele propuse de doamna avocat. 

Doamna Maxim menționează că nu a dorit să ridice problema în propunerea sa, de categoria de 

cheltuieli 20.30.30, care reprezintă o altă problemă importantă, deoarece se încasează de la persoane fizice 

și juridice o sumă de aproximativ 17 milioane de lei, iar peste 70% din acești bani se duc pe categoria 

20.30.30 care în majoritatea cazurilor înseamnă tichete de vacanță, de masă și cadouri și își exprimă 

nemulțumirea că nu sunt plătite bursele, în condițiile în care acești copiii au nevoie de foarte multe lucruri 

pentru a putea învăța. 

Domnul Angelescu precizează faptul că s-a avansat foarte mult și în ceea ce privește proiectul cu 

finanțare europeană pentru tablete pentru elevi. 

Domnul Menabit dorește să știe ce înseamnă rubrica 20.30.30. 

Doamna Fotin precizează că este vorba de alte cheltuieli să că acest articol este cuprins în fiecare 

capitol al bugetului de venituri și cheltuieli. 

Domnul Menabit dorește să știe ce cheltuieli pot fi incluse. 

Domnul Angelescu precizează că pentru Direcția Gospodărire și Utilități Publice această linie 

cuprinde Biroul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Birou Piețe, Baze Sportive și de Agrement, 

Clubul Nautic Callatis, Portul Turistic, Compartiment Cimitir și ambarcațiuni. 

Doamna Maxim consideră că este vorba de un alt cod. 

Domnul Angelescu precizează că pentru fiecare capitol există acest alineat. 

Domnul Menabit menționează că pentru alineatul 20.30.30 sunt incluse alte cheltuieli ce pot 

cuprinde taxe și impozite datorate bugetului, imprimarea tichetelor de masă, cadou, vacanță, etc. 

Au loc discuții cu privire la încadrarea categoriile de cheltuieli pe codurile bugetare stabilite prin 

îndrumarul Ministerului Finanțelor Publice Locale. 



 

Domnul Angelescu revine cu precizarea că s-a luat act de propunerea doamnei avocat Maxim, care 

va fi discutată în cadrul comisiilor de specialitate și în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia și dorește să știe dacă doamna avocat mai are de adăugat ceva cu privire la propunerea formulată. 

Doamna Maxim dorește să fie menționat în minuta ședinței faptul că solicită să ia parte la ședința 

comisiei de specialitate la momentul în care se va dezbate acest subiect, pentru a se găsi o soluție viabilă, 

indiferent de sumă, pentru că nu își dorește să fie a anumită sumă, ci una care poate să fie susținută din 

buget și de care acești copiii să se poată folosi. 

Domnul Angelescu precizează faptul că la momentul la care va fi stabilită o dată și o oră exactă, i 

se va aduce la cunoștință acest lucru, iar procedural va primi link-ul pentru participare, în ziua ședinței. 

Domnul Menabit revine cu precizări privind execuția bugetară pentru fiecare trimestru, și consideră 

că lipsa aprobării execuției bugetului reprezintă cauza pentru care anul acesta trebuie să se funcționeze pe 

un buget atât de mic. 

Domnul Angelescu precizează că acesta a fost nivelul încasărilor din veniturile proprii. 

Domnul Menabit menționează că până la acest moment s-au realizat cheltuieli foarte mari, de 49 

milioane de lei, fără a fi aprobat excedentul bugetar. 

Domnul Angelescu precizează că din valoarea cheltuielilor realizate, parte din acestea reprezintă 

plățile făcute în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, dar și faptul că au fost făcute plăți de 20 milioane 

lei până la data de 31.04.2021. 

Domnul Menabit consideră că nu se putea plăti nici măcar un leu fără a avea bugetul aprobat. 

Domnul Angelescu precizează faptul că legea prevede posibilitatea acoperirii cheltuielilor în limita 

a 1/12 din bugetul anului anterior până la momentul aprobării bugetului. 

Domnul Menabit își exprimă nemulțumirea cu privire la situația creată și la faptul că nu se pot aloca 

fonduri pentru a construi clădirea pediatriei așa cum au propus. 

Domnul Angelescu precizează faptul că în luna decembrie 2020 s-a aprobat linia bugetară pentru 

această clădire de pediatrie, iar studiul de fezabilitate pentru acest proiect este contractat și este în lucru. 

Domnul Menabit ridică problema neaprobării acestui studiu, dar și a faptului că, deși pentru Școala 

Gala Galaction s-a aprobat documentația încă nu s-a construit clădirea. 

Domnul Angelescu precizează faptul că este vorba de procedura greoaie și de durată pentru 

obținerea fondurilor nerambursabile. 

Domnul Menabit aduce în discuție împrumutul accesat. 

Domnul Angelescu precizează că nu s-au făcut trageri din acel credit, iar contractul a fost reziliat. 

Au loc discuții cu privire la sursele de finanțare pentru proiectele care se doresc a se realiza. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă se pot suplimenta veniturile din buget, dar și care este bugetul 

pe care se poate opera acest an. 

Domnul Angelescu precizează că, conform Legii nr.273/2006, bugetul inițial din acest an poate fi 

structurat la nivelul veniturilor proprii din anul 2020, iar peste această valoare nu se poate suplimenta așa 

cum a fost solicitat prin propunerea P.E.R.. 

Domnul Menabit menționează că propunerea dânșilor are în vedere o taxă nouă, care nu a fost 

încasată anul trecut. 

Domnul Angelescu precizează faptul că nu se pot face previziunile pentru anul în curs cu privire la 

încasările obținute din această taxă specială, în condițiile în care aceasta nu a fost încasată în anul 2020, 

pentru a putea fi inclusă în primul buget al acestui an. 

Domnul Menabit menționează faptul că a înaintat informațiile necesare, informații obținute la 

Registrul Institutului Național de Statistică, în baza cărora se pot face aceste previziuni. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, la acest moment, nu se poate depăși nivelul veniturilor 

proprii din anul 2020. 

Domnul Menabit dorește să știe unde este prevăzută, în buget, documentația pentru clădirea 

pediatriei. 

Doamna Fotin precizează faptul că în anul 2020 nu se avea o denumire clară, banii au fost incluși 

într-un alineat mai complex. 

Domnul Angelescu precizează faptul că la Capitolul 70 Investiții există o linie bugetară dedicată – 

Accesare fonduri structurale 2021-2027 (P.O.R., P.O.C.A., P.O.I.M., P.O.C.U., P.N.D.R., P.N.D.L., Interreg 

Romania-Bulgaria) pentru documentațiile necesare. 

Domnul Menabit consideră că este vorba de o altă linie bugetară, și solicită să fie menționat în mod 

expres construcție clădire pediatrie. 

Domnul Angelescu precizează că a notat propunerea domnului Menabit dar și faptul că 



 

documentația o va lua la cunoștință la momentul aprobării acesteia în ședința de Consiliul Local. 

Doamna Maxim este de acord cu mențiunile domnului Menabit, și consideră că îi poate fi pusă la 

dispoziția domnului Menabit, în calitate de consilier local, documentația cu privire la contractarea studiului 

de fezabilitate. 

Domnul Menabit dorește să știe dacă este suficientă o solicitare verbală, în acest sens, sau dacă 

trebuie să depună o solicitare în scris. 

Domnul Angelescu precizează faptul că a înțeles solicitarea domnului Menabit. Totodată 

menționează că documentația a fost deja contractată, și că va fi depusă pentru obținerea de fonduri 

nerambursabile. Banii au fost alocați în bugetul anului trecut, pentru a se putea întreprinde toate demersurile 

necesare accesării fondurilor. 

Doamna Maxim intervine cu mențiunea că are cunoștință de discuțiile cu privire la curtea Spitalului 

Municipal Mangalia, dar și existența unui litigiu la instanțele din Argeș, și face mențiunea că nu a văzut 

nicio alocare în buget cu privire la chiria pentru clădirea pediatriei. 

Domnul Angelescu precizează că acel proces se va termina odată cu înțelegerea părților. 

Doamna Maxim revine cu mențiunea că nu au fost alocați bani. 

Domnul Angelescu precizează că tocmai astfel de cheltuieli sunt cuprinse în alineatele Alte 

Cheltuieli cu Bunuri și Servicii 20.30.30. 

Domnu Menabit menționează faptul că va solicita un punct de vedere din partea Ministerului 

Finanțelor Publice cu privire la rubrica 20.30.30. 

Domnul Angelescu precizează faptul că s-a luat act de propunerile formulate, dar și faptul că dacă 

vor mai apărea și alte propuneri acestea vor fi supuse dezbaterilor în comisiile de specialitate. 

Domnul Menabit revine asupra propunerii de suplimentare a bugetului. 

Domnul Angelescu precizează că se vor reanaliza prevederile Legii nr.273/2006 și se vor face toate 

demersurile necesare pentru a se vedea dacă există posibilitatea suplimentării veniturilor la bugetul inițial, 

însă dacă legea prevede în mod expres păstrarea nivelului veniturilor proprii din anul 2020, atunci se va 

merge prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. 

Doamna Maxim menționează faptul că, dacă se va da curs propunerii domnilor consilieri, atunci va 

trebui să se modifice și hotărârea prin care a fost aprobată această taxă specială cu privire la destinația 

acesteia. 

Domnul Angelescu precizează faptul că propunerea primită din partea P.E.R. a fost de a fi modificată 

destinația taxei, pentru a se include și servicii publice de sănătate, pentru ca încasările să poată fi folosite 

pentru construcția unui Spital de pediatrie, ce va servi și turiștii care vin în municipiu. Trebuie, însă, 

verificat dacă oportunitatea înființării unei taxe speciale de stațiune care ar trebui să se folosească 

preponderent și în cuantum major pentru întreținerea și funcționarea stațiunilor, și dacă poate fi folosită în 

altă direcție. 

Domnul Menabit consideră că ceea ce a spus domnul Angelescu reprezintă servicii de administrare 

a domeniului public și privat. Totodată ridică problema programului de evenimente care a fost aprobat 

pentru o sumă de 1.700.000 lei și a faptului că în buget nu au fost alocate fondurile prevăzute de acea 

hotărâre de consiliu, ci doar suma de 700.000 lei. 

Domnul Angelescu precizează că în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus au fost 

incluse primele două evenimente aprobate, pentru care există posibilitatea de a nu se desfășura. 

Domnul Menabit revine cu mențiunea că bugetul propus trebuie să includă toată suma aferentă 

programului de evenimente. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, așa cum bine știe și domnul Menabit, calendarul de 

evenimente se propune cu un buget estimat pentru evenimentul respectiv. 

Doamna Maxim intervine cu mențiunea că bugetul pentru evenimente reprezintă una dintre sumele 

propuse de dânsa ca sursă de finanțare pentru bursele elevilor, nu a știu faptul că a fost aprobat o astfel de 

hotărâre și solicită ca aceste sume să fie menționate în minuta ședinței, astfel atunci când va lua parte la 

lucrările ședinței comisiei de specialitate să aibă și această motivare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că se face o confuzie, și anume că, din bugetul pentru 

evenimente și pentru care există linia bugetară din propunerea de buget și din care doamna avocat a dorit 

să se facă reechilibrare pentru sumele pentru burse, la acest moment au fost alocați bani pentru datoriile de 

anul trecut, care reprezintă datori certe și alocare pentru primele două evenimente din acest an, în cazul în 

care situația pandemiei va permite organizarea acestora. Pe de altă parte, se discută de un calendar de 

evenimente previzionat, pentru ca la momentul aprobării acestuia să se știe și suma necesară organizării 

fiecărui eveniment, fără a însemna că aceste sume au fost deja alocate în proiectul de buget de venituri și 



 

cheltuieli al municipiului.  

Domnul Menabit nu este de acord cu susținerile domnului Angelescu și își exprimă nemulțumirea 

cu privire la modalitatea de aprobarea a execuției bugetare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că s-a luat act de propunerile făcute și faptul că o va aștepta 

de doamna avocat în ședința de lucru a comisiei de specialitate pentru a-și susține propunerea, iar cu 

propunerea din partea organizației P.E.R. cu privire la suplimentarea veniturilor, se vor face demersurile și 

verificările necesare în acest sens. 

 

  

Ne mai fiind alte aspecte, nelămuriri sau propuneri de discutat, ședința de dezbatere a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021, 

domnul Angelescu mulțumește pentru prezență, și declară închise lucrările dezbaterii publice. 

 

 

VICEPRIMAR 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 

 

 

Întocmit, 

Cioromela Diana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta minută a fost întocmită cu ocazia ședinței de dezbatere publică din data de 12.04.2021 și consemnează 

pe scurt deliberările cu privire la proiectul supus dezbaterii și atenției publicului. 
 În temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, prezenta minută se va publica la sediul Primăriei Municipiului Mangalia. 
 Redactată în număr de 2 exemplare.  


