
 
 

HOTĂRÂREA NR.48 

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.2 din 20.01.2022 privind  

aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2022 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 24.03.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.49/08.03.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.16436/08.03.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.16448/08.03.2022; 

• Nota de Fundamentare întocmită de Direcția de Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrată cu nr.16253/07.03.2022; 

• Adresa Clubului Județean de Ciclism Constanța nr.1/14.02.2022, înregistrată la sediul Primăriei Mu-

nicipiului Mangalia cu nr.12784/22.02.2022; 

• Prevederile H.C.L. nr.2/20.01.2022 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2022; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulteri-

oare; 

• Rapoartele Comisiei Sociale, Sănătate Culte și Învățământ și al Comisiei Economice, Fonduri Struc-

turale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

Î n temeiul art.129 alin.(2) lit.d) ș i lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.d) lit.e) ș i  lit.f), alin.(9) lit.a), art. 
139 alin.(3) lit.a) ș i lit.f), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 ș i art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 
privind Codul Adminiștrativ, cu modifica rile ș i completa rile ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Programului de evenimente aprobat prin H.C.L. nr.2 din 

20.01.2022 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2022, prin introducerea unui nou 

eveniment: CUPA LITORALULUI LA CICLISM, conform anexei ce se constituie parte integrantă la 

prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.2 din 20.01.2022 privind aprobarea Programului de evenimente 

pentru anul 2022, rămân neschimbate. 

 

Art.3 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: 24.03.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

GRIGUȚA NICOLETA 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 



Denumire eveniment Ziua Unirii

Organizator Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Piața Republicii

Data / Perioada 24 Ianuarie 2022

Descriere eveniment Achiziționarea de cocarde, mâncare tradițională oferită participanților, orice alte acțiuni/ elemente

conexe aferente evenimentului,  etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală, mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 30.000 lei

Denumire eveniment Ziua Femeii

Organizator Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada 1 – 8 Martie 2022

Descriere eveniment Spectacole cu artiști consacrați, artisti si ansambluri locale, felicitări, marțisoare și flori oferite

femeilor din Municipiul Mangalia, amenajare/inchiriere scena, echipamente scenotehnice, orice alte

acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului, etc. Acest eveniment va fi mediatizat în media

locala, mediul online, materiale de promovare, etc. 

Buget 170.000 lei

Denumire eveniment Sarbători Pascale

Organizator Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada În luna Aprilie 2022

Descriere eveniment Spectacol cu artiști consacrați, artiști și ansambluri locale, mascote, produse tradiționale, diverse

surprize oferite copiilor din partea organizatorilor, amenajare/inchiriere scena, echipamente

scenotehnice, orice alte acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului,  etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală, mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 70.000 lei

Denumire eveniment Cupa Litoralului la Ciclism

Organizator Clubul Județean de Ciclism Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Mangalia

Parteneri media Media Locala si Județeană

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada Aprilie-Mai 2022

Descriere eveniment
Competitie sportiva de ciclism organizata pentru promovarea sportului cu pedale in randul 

copiilor si adultilor, cu participarea a cel putin 150 de sportivi, cu varste cuprinse intre 5 si 23 

de ani pe un traseu prestabilit sub forma de circuit ( startul si sosirea: Parc Aventura-Neptun), 

numarul de tururi va fi stabilit de organizator in functie de categoria de varsta la care vor fi 

incadrati participantii (1 tur = 7 km). Se vor achizitiona cupe, medalii, diplome, tricouri, apa, 

fructe, dulciuri, premii in produse, cronometraj, arbitraj, sonorizare, ambulanta tip B cu medic 

si paramedic, mediatizare in media locala si judeteana, orice alte acțiuni/elemente conexe 

aferente evenimentului, etc.

                                                                                                                                           Anexă la H.C.L. Nr.2/20.01.2022

Program de evenimente 2022
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Buget 26.000 lei

Denumire eveniment Mangalia Super Rally 2022

Organizator Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada În luna Mai 2022

Descriere eveniment Raliu de masini, achizitie cupe, medalii, servicii elaborare documentatie tehnica si logistica, servicii

amenajare traseu, servicii de cazare, servicii arbitraj, servicii de securitate si ordine, toalete

ecologice, servicii de radiocomunicatie si echipamente necesare, servicii PR, servicii de transport si

tractare, ambulanta, inchiriere scena, podium, sonorizare, organizare spectacol premergator

concursului, orice alte acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului, etc.

Acest eveniment va fi mediatizat în media locală, in media nationala, mediul online, materiale de

promovare ( afise, flyere, tricouri, sepci, banner-e, autocolante, sacose, veste personalizate), etc.

Buget 400.000 lei

Denumire eveniment Ziua Copilului

Organizator Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada În luna  Iunie 2022

Descriere eveniment Organizarea de spectacole adresate copiilor din Mangalia cu artisti consacrați, artiști și ansambluri

locale, oferirea de înghețată, cadouri, premii, face painting, clowni, amenajare/inchiriere scenă,

echipamente scenotehnice, orice alte acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului, etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locala,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 140.000 lei

Denumire eveniment Festivalul ''Baclavaua de Aur''

Organizator Primăria Municipiului Mangalia cu implicarea U.D.T.R. - Filiala Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Piata Republicii

Data / Perioada 2 zile în luna Iunie 2022

Descriere eveniment Prezentarea produselor traditionale turcesti invitatilor filialelor din intreaga tara, spectacol artistic, 

transport autocar, materiale promotionale, consumabile, premii pentru participanti, masa pentru 
Buget 20.000 lei

Denumire eveniment Europa FM live pe plajă

Organizator Europe Development International-R în parteneriat cu Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Europa FM

Localizare Black Sea Arena

Data / Perioada În luna August 2022

Descriere eveniment Conform protocol aprobat prin HCL 107/30.04.2015, HCL 9/14.07.2016 și HCL 258/07.11.2019

Buget 0 lei

Denumire eveniment Zilele Mangaliei

Organizator Primăria Municipiului Mangalia

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada 13-14 August 2022

Descriere eveniment Spectacole cu artiști consacrați, artiști și ansambluri locale, echipamente scenotehnice. Mâncare

tradițională oferită participanților, orice alte acțiuni/ elemente conexe aferente evenimentului, etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 250.000 lei
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Denumire eveniment Ziua Marinei 

Organizator Primăria Municipiului Mangalia cu implicarea Garnizoanei Mangalia

Parteneri media Media locală și națională

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada 15 August 2022

Descriere eveniment Spectacol cu artiști consacrați, artiști si ansambluri locale, premii, cupe, medalii, diplome pentru

concursurile marinărești, cheltuieli organizare, amenajare tribună, amenajare/inchiriere scenă,

echipamente scenotehnice, artificii, orice alte acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului,  etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 150.000 lei

Denumire eveniment Ziua Geamiei Esmahan Sultan-Monument istoric

Organizator Primăria Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală și națională

Localizare Geamia Esmahan Sultan

Data / Perioada În luna August 2022

Descriere eveniment Alocutiuni si rugaciuni tinute la Geamie de oficialitati ale comunitatii musulmane, produse 

tradiționale din bucataria turceasca / tatareasca si oferite invitatilor si participanților la eveniment, 

pachete pentru persoanele defavorizate, orice alte acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului,  

etc. Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 30.000 lei

Denumire eveniment KURULTAI

Organizator Asociația Uniunea Democrată Tătară cu sprijinul Primăriei Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală și națională

Localizare Portul Turistic Municipiul Mangalia

Data/ Perioada 17 - 19 Septembrie 2022

Descriere eveniment

Poriect cultural bazat pe tradiația tătărească ce va cuprinde Tirul cu arcul tradițional, kureș 

(demonstrații și competiție internațională), curse de cai, joc de strategie străvechi, cursă de sărituri 

cu sacii, cursă cu oul în lingură, trage frânghia, trage bățul, braț de fier, bătaie cu perne pe o bârnă 

din șezut, ateliere de ceramică, de pielărit, de cusut, mâncăruri tradiționale, dansuri trandiționale, 

muzică, etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 0 lei

Denumire eveniment Ziua Pensionarului

Organizator Primăria Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia 

Data / Perioada 01 Octombrie 2022

Descriere eveniment Spectacol cu artiști consacrați, artiști și ansambluri locale, produse tradiționale oferite participanților

acestui eveniment, amenajare/inchiriere scenă, echipamente scenotehnice, orice alte acțiuni/elemente

conexe aferente evenimentului,  etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.
Buget 60.000 lei

Denumire eveniment Zilele Toamnei

Organizator Primăria Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada 5 zile în luna Octombrie 2022

Descriere eveniment Cheltuieli pregătire și amenajare zonă pentru târg cu produse de toamnă, orice alte acțiuni/elemente

conexe aferente evenimentului, spectacol cu artiști si ansambluri locale, etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.
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Buget 140.000 lei

Denumire eveniment Ziua Armatei Române

Organizator Primăria Municipiului Mangalia cu sprijinul Garnizoanei  

Parteneri media Media locală

Localizare Piața Republicii

Data / Perioada 25 Octombrie 2022

Descriere eveniment Depuneri de coroane, medalii oficiale, orice alte acțiuni/ elemente conexe aferente evenimentului,

etc.

Buget 2.000 lei

Denumire eveniment Ziua Națională a României

Organizator Primăria Municipiului Mangalia cu sprijinul Garnizoanei 

Parteneri media Media locală

Localizare Piața Republicii

Data / Perioada 1 Decembrie 2022

Descriere eveniment Depuneri coroane, mâncare tradițională, oferită participanților, orice alte acțiuni/elemente conexe

aferente evenimentului,  etc. 

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 30.000 lei

Denumire eveniment Ziua Tătarilor

Organizator Primăria Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada 13 Decembrie 2022

Descriere eveniment Spectacol cu artiști și ansambluri tătărești, acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului, etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locală,  mediul online, materiale de promovare, etc.

Buget 40.000 lei

Denumire eveniment Concerte de Crăciun

Organizator Primăria Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală

Localizare Pe raza Municipiului Mangalia

Data / Perioada 1 Decembrie – 31 Decembrie 2022

Descriere eveniment Spectacole cu artiști consacrați, artiști si ansambluri locale, cheltuieli organizare (amenajare spațiu

de desfășurare a evenimentului, amenajare/ inchiriere scenă, echipamente scenotehnice),

organizarea, desfășurarea unor activități economice cu specific de iarnă, poze la minut oferite

copiilor  cu specific de sarbatoare, orice alte acțiuni/elemente conexe aferente evenimentului,  etc.

Acest eveniment va fi mediatizat  în media locala,  mediul online, materiale de promovare, etc.
Buget 200.000 lei

Denumire eveniment Participarea la târgurile de turism naționale, internaționale, expozitionale, evenimente

sportive si alte evenimente pentru promovarea municipiului Mangalia, etc.Organizator Primăria Municipiului Mangalia 

Parteneri media Media locală

Localizare

Pavilionul Expozitional Romexpo, Alte targuri de profil, Competitii automobilistice desfasurate la

nivel local si national, etc.

Data / Perioada 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2022

Descriere eveniment Participarea, organizarea și amenajarea standurilor, achiziționarea  materialelor de promovare, la 

Buget 300.000 lei
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PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRIGUȚA NICOLETA
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