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HOTĂRÂREA NR.54 

privind prelungirea duratei de realizare a unor măsuri propuse de către operatorul de iluminat public 

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului de 

iluminat public în Municipiul Mangalia 

 

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

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.73/18.03.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.19500/18.03.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R19500/18.03.2022; 

• Adresa operatorului  S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului 

Mangalia cu nr.18221/15.03.2022; 

• Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.86949 din 

10.12.2019 încheiat  cu S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., modificat şi completat  prin actele adiționale 

ulterioare; 

• Adresa societăţii BDA GIL ELECTRIC S.R.L. transmisă operatorului S.C. GOLDTERM MAN-

GALIA S.A.  nr.946/14.03.2022; 

• Prevederile Contractului de lucrări nr.244/30.12.2021 încheiat între S.C. GOLDTERM MANGA-

LIA S.A. și S.C. BDA GIL ELECTRIC S.R.L.; 

• Prevederile H.C.L. nr.193/07.12.2021 privind  reglementarea unor măsuri propuse de către opera-

torul de iluminat public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera 

serviciului de iluminat public  în Municipiul Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.241/07.11.2019 privind aprobarea documentației referitoare la organizarea 

serviciului de iluminat public al Municipiului Mangalia și aprobarea furnizării/prestării acestui serviciu prin 

intermediul S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. prin procedura gestiunii directe, în temeiul art.28 alin.(2) 

lit.b) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modi-

ficările și completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C.G.C. nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de sta-

bilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, Fon-

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

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) şi lit.d), coroborat cu alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) 

lit.g) și lit.h), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 90 de zile a duratei  de  realizare a măsurilor propuse de către operatorul de 

iluminat public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului 

de iluminat public în Municipiul Mangalia, aprobate prin H.C.L. nr.193 din 07.12.2021. 

 

Art.2 Mandatarea Primarului Municipiului Mangalia să semneze actul adiţional la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de iluminat public nr.86949 din 10.12.2019 încheiat  cu S.C. GOLDTERM 

MANGALIA S.A. modificat şi completat prin actele adiţionale ulterioare, aprobat conform art.1 din  

prezentul act administrativ. 
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Art.3 Ducerea la îndeplinire a  prezentului act administrativ se va face de către aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia și operatorul de iluminat public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Goldterm 

Mangalia S.A., 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  

 

 


