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HOTĂRÂREA NR.49 

privind aprobarea documentației de urbanism 
 PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru „CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚIU COMERCIAL ȘI CAMERE PENTRU 

CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E ”  
- Mun. Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Nicolae Iorga, Nr.8B, Jud.Constanța 

Beneficiari: DRUMCEA GABRIEL și DRUMCEA LORI 
 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2020, 
 Având în vedere: 

- Proiectul de hota ra re nr.31/11.02.2020 init iat Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de membrii 
Consiliului Local Mangalia; 

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Mangalia nr.10204 din data de 11.02.2020; 
- Cererea înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.84656 din data de 04.12.2019, 

înaintată de domnul Drumcea Gabriel; 
- Referatul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Mangalia nr.R84656 din data de 12.12.2019; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic – Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia nr.2195 din data de 14.01.2020; 
- Raportul de specialitate al Arhitectului – Șef înregistrat cu nr.10316 din 11.02.2020; 
- Avizul Arhitectului – Șef al Municipiului Mangalia nr.10189 din 11.02.2020; 
- Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 
În baza documentelor: 
- Certificatul de Urbanism nr.693 emis în data de 24.10.2019 în scopul: Întocmire documentație tehnică 

„CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚIU COMERCIAL ȘI CAMERE PENTRU CAZARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E ” prin 
care s-a solicitat întocmirea unei documentații de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu „P.U.D.” – pentru 
reglementarea retragerilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei; 

- Extras de Carte Funciară pentru Informare generat în data de 27.11.2019 de către O.C.P.I. – Biroul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia – Carte Funciară nr.104170 Mangalia; 

- Proces – verbal de Recepție nr.5293/2019 al O.C.P.I. – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Mangalia; 

- Dovada achitării taxei R.U.R. – Factura fiscală  nr.1022067 din 12.12.2019; 
 

Luând în considerare Avizele tehnice specificate în certificatul de urbanism, avize specifice docu-
mentației de urbanism obținute în vederea aprobării acesteia: 

- Avizul nr. 1004/6974/18.11.2019 emis de S.C. RAJA S.A CONSTANTA; 
- Avizul favorabil nr. 285660311/13.11.2019 emis de E-Distribuție Dobrogea S.A.; 
- Avizul  nr. 653/28.10.2019 emis de S.C. MEGACONSTRUCT S.A.; 
- Avizul favorabil nr.1998/05.11.2019 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA S.A.; 
- Avizul nr.189/29.10.2019 emis de S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L; 
- Aviz nr. 2280/Z/29.10.2019 emis cu condiții de Ministerul Culturii și Identității Naționale Direcția Jude-

țeană pentru Cultură Constanța și Contractul de supraveghere arheologică nr.2912 din data de 28.10.2019 înche-
iat cu Direcția Cultură și Sport Mangalia – Serviciul Muzeul de Arheologie; 

- Adresa nr.11731RP/13.11.2019 emisă de Agenția pentru Protectia Mediului Constanta potrivit căreia 
nu este necesar obținerea avizului de mediu; 

- Studiul Geotehnic elaborat de S.C. ANA PROIERCT DESIGN S.R.L. CONSTANȚA; 
 

Ținând seama de: 
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executa rii lucra rilor de construct ii, cu modifica rile s i 

completa rile  ulterioare; 
- Prevederile art.32 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b), art.48 s i art.56 alin.(1), alin.(6) s i alin.(7) din Legea 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 
- Prevederile Planului Urbanistic General s i Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hota ra rea 

Consiliului Local Mangalia nr.160/25.07.2019: 
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 Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparent a decizionala  î n administrat ia publica , 
cu modifica rile s i completa rile ulterioare s i lua nd î n considerare Raportul de informare s i consultare a publicului 
nr.R84656 din 10.02.2020;  
 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.c), art.139 alin.(3) lit.e), art.196 
alin.(1) lit.b), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1 Se aproba  documentat ia de urbanism - PLAN URBANISTIC DE DETALIU – P.U.D. – pentru terenul situat î n 
Municipiul Mangalia, stat iunea Venus, str. Nicolae Iorga, nr. 8B, Jud. Constant a, nr. cadastral 104170, î n vederea 
realiza rii proiectului „CONSTRUIRE IMOBIL SPAT IU COMERCIAL S I CAMERE PENTRU CAZARE CU REGIM DE 
I NA LT IME P+2E ”, beneficiari Drumcea Gabriel s i Drumcea Lori, î n conformitate cu Avizul Arhitectului – S ef 
nr.10189/11.02.2020, Planul de reglementa ri urbanistice s i Memoriul de prezentare, vizate spre neschimbare. 
 
Art.2 Documentaţia de urbanism care face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei docu-
mentaţii de urbanism coincidente ce conţine reglementări diferite. 
 
Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obți-
nerea autorizației de construire. 
 
Art.4 Arhitectul – s ef, prin structurile de specialitate va ra spunde de includerea Planului Urbanistic de Detaliu 
aprobat prin art.1 din prezentul act administrativ, î n Planul Urbanistic General.  
 
Art.5 Primarul Municipiului Mangalia va duce la î ndeplinire prezentul act administrativ prin Arhitectul – S ef al 
Municipiului Mangalia. 
 
Art.6 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re domnilor Drumcea Gabriel s i 
Drumcea Lori, direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului 
Mangalia, Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri 
publice pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor 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: 18.02.2020 
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