HOTĂRÂREA NR.34
privind aprobarea concesionării serviciului de transport de agrement în stațiunile turistice
din sudul litoralului, pe ruta Saturn – Olimp
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.495/27.12.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de
membrii Consiliului Local Mangalia;
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.95848/27.12.2021;
• Raportul Serviciului Juridic și Contencios, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului
Mangalia, înregistrat cu nr.R90385/10.12.2021;
• Raportul de specialitatea la Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.90385/06.12.2021;
• Raportul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului
Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.53890/27.07.2021;
• 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;
• 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;
• 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 Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare, precum și Anunțul nr.95911/28.11.2021;
• Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• 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;
• Rapoartele Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisia Urbanism,
Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Mangalia;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.a), 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 cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se însușește raportul de evaluare întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L. având ca obiect transportul de
persoane în scop turistic, cu vehicule minicar, în stațiunile din sudul litoralului ce se află în aria administrativ–
teritorială a municipiului Mangalia, jud. Constanța, pentru care întreaga responsabilitate îi revine evaluatorului care
a întocmit lucrarea.
Art.2 (1) Se aprobă concesionarea serviciului de transport de agrement în stațiunile turistice din sudul litoralului, pe
ruta Saturn – Olimp.
(2) Atribuirea se va face prin procedura simplificată, în condițiile legii.
Art.3 (1) Redevența anuală în valoare de 3600 euro reprezintă limita minimă de la care se va porni licitația publică
deschisă, conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Dobrogea Eval S.R.L.
(2) Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației publice deschise.
(3) Prețul documentației de atribuire va fi de 150 lei.
Art.4 Se aprobă durata concesionării prin licitație publică, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data semnării
contractului de concesiune.
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Art.5 Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea serviciului de transport de agrement în stațiunile din
sudul litoralului, pe ruta Saturn – Olimp, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul act administrativ.
Art.6 Se aprobă Documentația de atribuire pentru concesionarea serviciului de transport de agrement în stațiunile
din sudul litoralului, pe ruta Saturn – Olimp, conform anexei nr.2, care se constituie parte integrantă din prezentul
act administrativ, cuprinzând următoarele documente:
• Instrucțiuni pentru ofertanți;
• Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului de agrement în stațiunile din sudul litoralului, pe
ruta Saturn – Olimp;
• Indicatori de performanță;
• Graficul de circulație;
• Proiectul contractului de concesiune a serviciului de transport de agrement în stațiunile din sudul
litoralului, pe ruta Saturn – Olimp;
• Formulare – anexe.
Art.7 Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea activității de transport de agrement în stațiunile
turistice din sudul litoralului, pe ruta Saturn – Olimp, conform anexei nr.3 care se constituie parte integrantă din
prezentul act administrativ.
Art.8 (1) Se mandatează Primarului Municipiului Mangalia să desemneze prin dispoziție comisia de evaluare a
ofertelor pentru procedura de licitației publice și membrii supleanți ai acesteia.
(2) Se mandatează Direcția Management Fiscal și Control Venituri, prin Biroul Urmărire Contracte, să ducă la
îndeplinire dispozițiile prezentului act administrativ și să încheie contractul de concesiune a serviciului de transport
de agrement în stațiunile turistice din sudul litoralului, pe ruta Saturn – Olimp.
Art.9 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul
Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința
cetățenilor municipiului.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 voturi
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție.
MANGALIA
DATA: 10.02.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRIGUȚA NICOLETA
Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Ciocănel Andreea
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