
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

REFERAT  DE APROBARE NR.95848/27.12.2021 
privind aprobarea concesionării serviciului de transport de agrement în stațiunile turistice 

din sudul litoralului, pe ruta Saturn -Olimp 
 

Având în vedere: 
• Studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului de transport de agrement în 

stațiunile din sudul litoralului, pe ruta Saturn -Olimp; 
• Raportul de evaluare întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L. din data de 09.07.2021;  
• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri, din cadrul aparatului de 

specialitate a Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr. 90385/13.12.2021  ; 
• Raportul Serviciului Juridic și Contencios, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R90385/13.12.2021 ; 
• Raportul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de 

specialitate a Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.53890/27.07.2021; 
• Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 
• Prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de servicii din Legea 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

• Prevederile art.1 alin(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu 
prevederile art.6 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mangalia; 
 

În temeiul art.108, art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g,  art.196 
alin. (1) lit.a , art.240 și  art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
propun spre aprobare, proiectul de hotarâre privind concesionarea serviciului de transport de 
agrement în stațiunile din sudul litoralului, pe ruta Saturn -Olimp 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

RADU CRISTIAN 
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