
 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.196 
privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 43.812 mp situat în municipiul Mangalia, 

zona limitrofă plajei dintre Saturn și Venus, jud. Constanța 
 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.196/22.06.2020 init iat de ca tre Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referat de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr. R24784 din 05.06.2020; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic Activitate Urbanism s i Amenajare a Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.R24784/06.05.2020; 
• Referatul de specialitate Direct iei Urbanism s i Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de speciali-

tate al Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.24784 din 06.05.2020; 
• Referatul de admitere nr.8402 emis î n data de 12.03.2020 emis de ca tre Oficiul de Cadastru s i Publicitate 

Imobiliara  Constant a-Biroul de Cadastru s i Publicitate Imobiliara  Mangalia; 
• Certificatul de Urbanism nr.348/05.06.2020 emis î n scopul: operat iuni notariale privind circulat ia imo-

biliara  – dezmembrare imobil; 
• Prevederile art.286 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifica rile s i completa rile ul-

terioare; 
• Prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului s i publicita t ii imobiliare, republicata , cu modifica rile 

s i completa rile ulterioare; 
• Prevederile art. 876 alin. (3), art. 879 alin. (2) s i art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, re-

publicata , cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 
• Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 I n temeiul dispozit iilor art. 108, art.129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art.196 alin. (1) lit.a), art. 
240 s i art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba  dezmembrarea terenului î n suprafat a  de 43812mp, situat î n  municipiul Mangalia, jud. Constant a, 
zona limitrofa  dintre Saturn s i Venus, cu nr. Cadastral 108832, conform planului de amplasament s i delimitare a 
imobilului – anexa nr.1, care se constituie parte integranta  la prezentul act administrativ, astfel: 
 

• Lotul 1, î n suprafat a  de 40808 mp situat î n  municipiul Mangalia, jud. Constant a, zona limitrofa  dintre 
Saturn s i Venus, Lot.1, cu nr. cad 111903 – anexa nr.2 care se constituie partea integranta  din prezentul 
act administrativ; 

• Lotul 2, î n suprafat a  de 3004 mp situat î n  municipiul Mangalia, jud. Constant a, zona limitrofa  dintre 
Saturn s i Venus, Lot.2, cu nr. cad 111904 – anexa nr.3 care se constituie partea integranta  din prezentul 
act administrativ. 

 

Art.2 Se mandateaza  Primarul municipiului Mangalia sa  semneze actul autentic de dezmembrare s i orice alte 
documente privind operat iunea de dezmembrare  a imobilului preva zut la art.1 din prezentul act administrativ. 
 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta 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 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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