
1 
 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

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 și completările ulterioare 

  

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2022, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.28/03.02.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.7789/03.02.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.8046/03.02.2022; 

• Prevederile 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”; 

• Prevederile H.C.L. nr. 38/18.02.2020 privind încetarea prevederilor alin.(2) ale art.3 din 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”; 

• Prevederile H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020;   

• Prevederile art.47 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii; 

• Prevederile art.3 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și ale art.11 lit (b) Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.23 din Legea nr.74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite; 

• Prevederile art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor nor-

mative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisia Economică, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia 

Socială, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b) și alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1), 

art.240, art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 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 și completările ulterioare, prin introducerea unui nou 

articol, art. 31, care va avea următorul conținut, după cum urmează:   
 

”Art.31 (1) Cu ocazia pensionării se vor înmâna din partea autorităților publice locale ale 

Municipiului Mangalia o diplomă de onoare, cu o valoare estimată 5 lei (T.V.A. inclus) și un tort, cu o 

valoare estimată 70 lei (T.V.A. inclus) fiecărui cetățean din categoria pensionarilor la limită de vârstă. 

 (2) Acordarea unui tort aniversar, cu o valoare estimată 70 lei (T.V.A. inclus), tuturor cetățenilor 

Municipiului Mangalia din categoria pensionarilor la limită de vârstă conform prevederilor art.47 din 

Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, care își serbează ziua de naștere. Tortul va fi oferit o 

dată pe an în semn de solidaritate, recunoștință și apreciere din partea autorității publice locale. 

(3) Prezentul act administrativ se va aplica pentru locuitorii Municipiului Mangalia din categoria 

pensionarilor la limita de vârstă, cu excepția beneficiarilor prevăzuți în 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. 

(4) Sumele necesare vor fi alocate din bugetul local al Municipiului Mangalia” 
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Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L.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 și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

Art.3 Se mandatează Direcția Asistență Socială Mangalia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mangalia, pentru ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

 

Art.4 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 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 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 


