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HOTĂRÂREA NR.178 
privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul – teren situat 

în incinta Școlii Gimnaziale nr.3 Mangalia, Str.Albatros, nr.10,  
Municipiul Mangalia, Jud. Constanța 

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.163/13.05.2020 init iat de ca tre Primarul Municipiului Mangalia s i 
aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.R22857 din 13.05.2020; 
• Raportul Compartimentului Juridic – Direct ia Urbanism s i Amenajare a Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.44053 din 
data de 01.07.2019; 

• Referatul Direct iei Urbanism s i Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de  specialitate 
al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.R31289 din data de 25.05.2019; 

• Memoriul justificativ î ntocmit de ca tre Direct ia Urbanism s i Amenajare a Teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.22857 din 
data de 15.04.2020; 

• Acordul favorabil al Inspectoratului Ș colar Judet ean Constant a nr.574A/07.05.2019, 
î nregistrat la sediul Prima riei Municipiului Mangalia cu nr.31289/09.05.2019; 

• Acordul favorabil al Consiliului de Administrat ie al Ș colii Gimnaziale nr.3 Mangalia  nr.1764 
din 16.07.2015, î nregistrat la sediul Prima riei Municipiului Mangalia cu nr.30286 din 20.07.2019; 

• Prevederile art.112 alin.(2), alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educat iei nat ionale, cu 
modifica rile s i completa rile ulterioare; 

• Prevederile art.9 din Ordinul nr. 5819/15.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare 
a avizului conform pentru schimbarea destinat iei bazei materiale a institut iilor s i unita t ilor de 
î nva t a ma nt preuniversitar de stat, precum s i condit iile necesare acorda rii acestuia, art.9; 

• Prevederile H.G. nr.904 din 22.08.2002 privind atestarea domeniului public al judet ului Con-
stanta precum s i al municipiilor, oras elor s i comunelor din judet ul Constant a; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului s i Juridica  s i al Comisiei Șociale, Șa -
na tate, Culte s i I nva t a ma nt din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 În temeiul prevederilor art.108, art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.c), alin.(9) lit.a), 
art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Șe propune schimbarea destinației pe o perioadă nedeterminată a unei părți din baza mate-
rială a Școlii Gimnaziale nr.3 Mangalia, în suprafață de 22mp teren din curtea Școlii Gimnaziale 
nr.3, având nr. cadastral 109170, în vederea realizării unui schimb de teren cu domnul Memet Is-
met. 
 
Art.2 Emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul con-
form pentru schimbarea destinației imobilului menționat la art.1, care va fi însoțită de documen-
tele prevăzute la art.9 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice 
nr.5819/2016. 
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Art.3 Șe î mputernices te Primarul Municipiului Mangalia sa  efectueze toate demersurile necesare 
obt ineri avizului conform al Ministrului Educat iei Nat ionale cu sprijinul compartimentelor de re-
sort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
Art.4 Șchimbarea destinației imobilelor respective va opera de la data emiterii avizului conform al 
ministrului educației naționale. 

 

Art.5 Șecretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re 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 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

voturi ”abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
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