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M I N U T A 

Ședinței de dezbatere publică a 

Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia 

pentru anul 2022 

 

 

 Încheiată astăzi, 27.01.2022, cu ocazia organizării dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2022. 

 La ședință participă domnul Angelescu Dragoș, viceprimarul Municipiului Mangalia, doamna Fotin 

Diana, Director executiv al Direcției Economice. 

La ședință mai participă doamna avocat Maxim Carmen, conform solicitărilor depuse, așa cum a 

fost specificat în anunțul de dezbatere publică.  

Ședința se desfășoară prin mijloace electronice – platforma online de videoconferințe. 

 

Domnul Angelescu precizează faptul că, pe fondul publicării la sfârșitul lunii decembrie 2021 a 

bugetului de stat, dar și ca urmare a gestionării propunerilor de buget a instituțiilor publice din subordinea 

Consiliului Local, și nu în ultimul rând, pe fondul pandemiei Sars-Cov 19, a cărei consecințe o reprezintă 

îmbolnăvirea unor colegii, s-a ajuns situația de față, în care trebuie să se accelereze procedura de aprobarea 

a bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Mangalia pentru anul 2022. Totodată, o roagă pe doamna 

avocat, în situația în care există solicitări cu privire la obiectul dezbaterii, să le facă în cadrul acestei ședințe 

de dezbatere pentru a putea fi consemnate. 

Doamna Maxim menționează faptul că, la fel ca și în anul 2021, susține problema burselor elevilor, 

însă nu poate să avanseze o propunere, deoarece nu a găsit propunerea de buget pe site-ul instituției. 

Doamna Fotin intervine cu precizarea că, și anterior intrării în ședința de dezbatere publică, a 

reverificat site-ul instituției, și propunerea de buget este publicată. 

Domnul Angelescu îi oferă doamnei avocat toate informații pentru a putea accesa pe site-ul 

instituției propunerea bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Mangalia pentru anul 2022 și a 

instituțiilor din subordinea Consiliului Local. Totodată, precizează faptul că, dacă există propuneri, doamna 

avocat poate să le formuleze pentru a putea fi consemnate și dezbătute în cadrul Comisiei Economice, 

Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, iar în cadrul plenului ședinței Consiliului Local, dacă 

dorește, poate să participe pentru a le susține. 

Doamna Maxim menționează faptul că va susține în continuare bursele elevilor, deoarece, din partea 

clienților săi, părinții elevilor, a fost informată că există întârzieri de plată, în continuare. 

Domnul Angelescu precizează faptul că a fost informată în mod greșit și îi sugerează doamnei 

Maxim, pentru mai multă claritate în comunicare, să formuleze o adresă prin care să solicite informații cu 

privire la aceste aspecte, pentru care se va confirma că plățile sunt făcute la zi, mai ales că în anul 2021 au 

fost decontate de la bugetul de stat. 

Doamna Maxim intervine cu mențiune că aceste burse au fost majorate anul trecut, și dorește să îi 

mulțumească domnului viceprimar pentru acest fapt. 

Domnul Angelescu precizează faptul că la baza formării bugetului de venituri și cheltuieli sunt 

anumite calcule care iau în considerare toate proiectele pentru municipiu și pentru cetățenii municipiului 

Mangalia, iar în funcție de posibilități, se face maximul posibil. În ceea ce privește bursele elevilor, pentru 

că au fost decontate de la bugetul de stat conform legislației, sunt plătite la zi. 

Doamna Fotin intervine cu precizarea că, în urma solicitării doamnei avocat, se vor face adrese către 

instituțiile de învățământ pentru a se preciza în mod clar și corect, până la ce dată și cât au virat către elevi. 

Totodată, precizează faptul că până la sfârșitul lunii decembrie 2021, au fost decontate sumele aferente 

inclusiv lunii decembrie. În primul buget se vor prevedea sumele aferente lunii ianuarie din semestrul I, iar 

ulterior aprobării cuantumului și numărului burselor pentru semestrul II, să vor aloca sumele prin rectificare 
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de buget. 

Doamna Maxim dorește să știe care este punctul de vedere al domnului viceprimar cu privire la 

modificarea legislativă și dorește să știe dacă se va suplini de la bugetul local diferența, ținând cont că a 

fost ridicat pragul de accesibilitate. Mai menționează faptul că, și în propunerea sa va face referire acest 

aspecte, deoarece o parte din elevii care anul trecut se încadrau, anul acesta nu mai beneficiază de aceste 

burse. 

Domnul Angelescu precizează faptul că a fost majorat cuantumul, dar au fost înăsprite și condițiile 

de acordare. 

Doamna Maxim menționează că tocmai aceasta a fost întrebarea sa cu privire la suplinirea din 

bugetul local. 

Domnul Angelescu precizează că există categorii de burse obligatorii, iar în funcție de posibilități, 

se vor acorda, în continuare, cu ajutoarele care se dau de la bugetul local pentru copiii proveniți din familiile 

defavorizate. 

Doamna Maxim revine asupra aspectului ridicat anterior. 

Domnul Angelescu precizează că dacă pragul de medie a fost modificat, nu se va suplimenta dacă 

legislația nu o permite. 

Doamna Maxim menționează că această posibilitate există. 

Domnul Angelescu este de acord cu susținerea doamnei avocat, însă precizează faptul că, în această 

situație, intervine aspectul financiar și puterea de susținere a unei astfel de inițiative din bugetul local. Astfel, 

dacă se va ajunge la concluzia că se pot susține mai multe burse față de cele prevăzute de legislația în 

vigoare, se va implementa o astfel de soluție. Trebuie să se țină cont și de faptul, la fel ca la nivel național, 

pe parte de energie termică și de subvenții se pune o presiune foarte mare asupra bugetului local. La 

momentul de față, prioritatea autorității publice locale este de a asigura funcționarea serviciului de 

termoficare și de a acorda maximul de ajutoare din acest punct de vedere. 

Doamna Maxim menționează faptul, că în mediul social online, a văzut faptul că în unele localități 

s-a accesat bursa de mărfuri pentru achiziționarea combustibilului. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, în luna noiembrie 2021 a expirat contractul de furnizare a 

combustibilului, și s-au depus toate diligențele pentru a se identifica soluția cea mai viabilă pentru cetățeni, 

fapt pentru care, în municipiul Mangalia, pentru parte din centralele termice s-a asigurat combustibilul 

lichid ușor, care a oferit prețul cel mai bun de pe piață, dar au fost și retehnologizate centralele termice 

pentru a se putea asigura agentul termic către cetățeni. Totodată, precizează faptul, că la nivelul tuturor 

primăriilor au fost întâmpinat aceste probleme, și s-a recurs la bursă, chiar dacă nu s-a făcut public acest 

lucru pe rețelele de socializare. Costul materiei prime pentru asigurarea acestui serviciu, a fost mărite de 

peste 10 ori, astfel că toate U.A.T.-urile din țară au făcut tot posibilul de a identifica cea mai ieftină variantă. 

Doamna Maxim consideră că inițiativa primarului de la Câmpulung Mușcel, este una benefică. 

Domnul Angelescu precizează că la nivelul tuturor U.A.T.-urilor s-a procedat la fel, singura 

diferență constând în faptul că nu s-a mediatizat. În municipiul Mangalia, eforturile administrației publice 

locale se simt prin prețul practicat, iar acest lucru denotă faptul că aceste costuri sunt ținute sub un anumit 

control, având în vedere că prețul pentru populație de aproximativ 380 lei/gcal, cu toate că, la acest moment, 

costul de producție este de aproximat 1000 lei/gcal, diferența fiind susținută din bugetul local. 

Doamna Maxim ridică problema articolelor din presă cu privire la situația în care au fost solicitați 

bani de la elevi pentru multiplicarea materialelor didactice. Astfel, dorește să știe, dacă există posibilitatea 

de a se suplini această cheltuială. 

Domnul Angelescu precizează că, în urma declarațiilor doamnei director în cauză, această declarație 

a fost ușor trunchiată și nu a fost problema de a se solicita bani pentru materialele primite de la primărie. 

Municipiul Mangalia susține cheltuielile materiale din fondurile venite de la bugetul de stat, dar și din 

bugetul local pentru toate unitățile de învățământ, teoretic nu există niciun motiv de a se practica astfel de 

lucruri. Se așteaptă concluziile celor care anchetează această situație, concluzii care, cu siguranță, vor fi 

făcute și publice, însă este posibil ca această știre să nu fie o informație tocmai adevărată. 

Doamna Maxim menționează faptul că, fiind o discuție cu privire la buget, a dorit să știe dacă există 

o posibilitate de a se prevedea un buget pentru materiale puțin mai mare pentru unitățile de învățământ. 

Domnul Angelescu precizează faptul că a răspuns cu privire la faptul că aceste cheltuieli sunt 

susținute, mai ales că parte din fonduri vin de la Ministerul Educației, iar parte din sume vin din bugetul 

local. La acest moment, sumele nu sunt distribuite, însă la rectificarea bugetară vor fi distribuite și alocate. 

Nu ar trebui să existe acest fenomen, sub nicio formă, mai ales că, în urma acestui incident, s-au purtat 
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discuții cu directorii instituțiilor de învățământ, în cadrul cărora au fost blamate aceste practici pentru că nu 

este normal. Sunt susținute și vor fi susținute în continuare cheltuielile materiale, iar unitățile de învățământ 

ar trebui ca prin propunerile de buget pe care le fac să aibă incluse materialele pentru a nu fi necesar să se 

încaseze bani pentru fondul școlii, pentru fondul liceului. Municipiul Mangalia asigură, spre deosebire de 

Constanța, inclusiv paza unităților de învățământ, fără cheltuieli din partea acestora. Într-un cuvânt, se 

asigură totul și nu ar trebui să existe astfel de fenomene și practici. 

Doamna Maxim menționează faptul că dânsa asigură cheltuielile privitoare la spațiul verde și 

grădinița aferentă blocului în care locuiește. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, în Municipiul Mangalia se asigură aceste servicii din 

bugetul local fără a se percepe taxă pentru fiecare mp, deși, consideră, că întreținerea acestora de către 

locatari prin tunderea ierbii, salubrizare, pentru a se veni în sprijinul autorităților publice locale. Astfel, 

asociațiile de locatari/chiriași au fost încurajate în acest sens, și nu au fost impuse prin costuri suplimentare 

la impozite și taxe. Din păcate, au fost organizate mai multe concursuri de recrutare forță de muncă în acest 

domeniu pentru ocuparea a 50 posturi, de mai bine de 6 luni, deoarece acest serviciu este asigurat și 

gestionat prin resurse proprii, fără a se mai angaja terțe societăți, la acest moment fiind ocupate aproximativ 

20 de posturi. Din acest motiv au fost încurajate asociațiile de proprietari, au fost puse la dispoziție și 

materiale necesare în acest sens, iar în unele cazuri au fost și rezultate favorabile, apa necesară irigării este 

asigurată din bugetul local prin hidranții de irigare înființați de către administrația publică locală, cu 

contracte cu operatorul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Singurul aspect, este că nu s-

a făcut publicitate pe site-urile de socializare, deoarece administrația publică locală își face doar datoria. 

Doamna Maxim menționează că mai dorește să atingă un ultim punct în această dezbatere, cu privire 

la prelungirea și în acest an a legislației prin care se acordă un ajutor elevilor pentru a-și cumpăra 

calculatoare și laptop-uri, un ajutor din partea statului care ajunge până la echivalentului a 200 de euro pe 

partea de vouchere. 

Domnul Angelescu precizează că la nivelul municipiului Mangalia există un program prin fondurile 

nerambursabile europene pentru unitățile de învățământ pentru dotarea acestora cu aparatură performată, 

table inteligente, videoproiectoare, calculatoare, dacă programul va ajunge la maturitate, așa cum se dorește. 

Au fost susținuți copiii din familiile defavorizate în ceea ce privește învățământul la distanță cu tablete, 

cartele de internet. Va fi analizat și acest program, deoarece educația este foarte importantă. 

Doamna Maxim menționează faptul că acest program poate fi accesat numai de către fiecare elev în 

parte. Acest program a fost derulat și în anul 2021, iar la nivel de statistică, a fost accesat de un număr de 

20.000 de copiii, ceea ce înseamnă un grad de accesare foarte mic. Întrebarea sa este, dacă pentru acest an, 

ca si instituție, prin intermediul unităților de învățământ, să se facă publicitate acestui program, iar prin 

adresa pe care o va înainta Primăriei Municipiului Mangalia, va face referire și la această legislație, pentru 

a se aduce la cunoștința copiilor care pot să îl acceseze. 

Domnul Angelescu precizează că, dacă doamna avocat îl poate ajuta cu legislația și cu detaliile 

necesare pentru a putea fi promovat în mod corect, ar fi ideal și îi mulțumește pentru ajutor. 

Doamna Maxim menționează faptul că, va face adresa cu privire la burse pentru a asigura o 

comunicare corectă între administrația publică locală și clienții săi, și nu va mai face adresă către Instituția 

Prefectului Județul Constanța referitoare la neplata acestora. În ceea ce privește propunerea pentru bugetul 

local, o va face cu data de 28.01.2022 și va menține punctul de vedere cu privire la faptul că nu s-au respectat 

cele 15 zile de la data de la care a avut accesul la informații, pentru a nu fi ignorate propunerile de către 

Consiliul Local. 

Domnul Angelescu o roagă pe doamna avocat să formuleze propunerile, iar dacă dorește, va fi 

invitată să participe și la ședința de lucru a Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și 

Industrie, și, având în vedere faptul că sunt și colegii din cadrul Consiliului Local care au ridicat problema 

publicării propunerii de buget, va explica tuturor motivele care au creat această situație. Așa cum s-a 

procedat și în anul 2021, propunerea doamnei avocat va fi dezbătută, atât în cadrul comisiei de specialitate 

cât și în cadrul ședinței Consiliului Local. Dacă propunerea va veni în zilele următoare, va fi posibilă 

analizarea acesteia în mod temeinic până la convocarea ședinței Consiliului Local și până la întrunirea 

Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie. 

Doamna Maxim dorește să știe când va avea loc ședința Consiliului Local. 

Domnul Angelescu precizează faptul că, cel mai probabil, ședința Consiliului Local va fi stabilită 

pentru data de 09.02.2022, ceea ce presupune că ședința comisiei de specialitate va avea loc pe data de 07 

– 08 februarie 2022. 
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Doamna Maxim mai menționează că în adresa sa va face vorbire și de acest program pentru elevi, 

cu toate datele necesare, pentru a se putea lua în discuție și pentru a se putea găsi o soluție de promovare. 

Domnul Angelescu precizează faptul, că în baza datelor furnizate, se vor face verificările de rigoare, 

iar dacă va fi viabil, se va mediatiza prin toate mijloacele disponibile. 

 

 

  

Ne mai fiind alte aspecte, nelămuriri sau propuneri de discutat, ședința de dezbatere a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2022, 

domnul Angelescu mulțumește pentru prezență, și declară închise lucrările dezbaterii publice. 

 

 

 

 

 

VICEPRIMAR 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 

 

 

 

 

Întocmit, 

Cioromela Diana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta minută a fost întocmită cu ocazia ședinței de dezbatere publică din data de 27.01.2022 și consemnează 

pe scurt deliberările cu privire la proiectul supus dezbaterii și atenției publicului. 
 În temeiul prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, prezenta minută se va publica la sediul Primăriei Municipiului Mangalia. 
 Redactată în număr de 2 exemplare.  


