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HOTĂRÂREA NR.200 
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism 

aferent,  pentru ”LOTIZARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE 
PENTRU LOCUINȚE, PE DURATA REALIZĂRII INVESTIȚIEI – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE 

TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, STAȚIUNEA JUPITER” – Municipiul Mangalia, stațiunea 
Jupiter – Cap Aurora, str.Gala Galaction, nr.1A, Jud. Constanța,  

BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 24.07.2020, 
 

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.190/15.06.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și 
aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Mangalia 
nr.32125 din data de 15.06.2020, 
  

În baza documentelor: 
- Referatul Arhitectului – Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, 

înregistrat cu nr.87744  din data de 14.12.2018; 
- Avizul prealabil de oportunitate al Arhitectului – Șef înregistrat cu nr.87727/14.12.2018; 
- Avizul Arhitectului – Șef pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal nr.56979 din data 

de 26.08.2019; 
- Raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.37693 din data de 09.07.2020; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic – Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R39463 din data de 
17.07.2020; 

- Certificatul de urbanism nr.356 din data de 26.06.2019 emis în scopul: Întocmire documentație de 
urbanism – Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbanism aferent „LOTIZARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN 
FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, PE DURATA REALIZĂRII INVESTIȚIEI – 
LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, STAȚIUNEA JUPITER – 
CAP AURORA, LA SUD DE COMPLEX CĂTUNUL ”– în vederea construirii pe terenul în suprafață de 44112 mp a 
unui ansamblu rezidențial – locuințe prin credit ipotecar cu regim de înălțime (S/D)+P+1E-2E cu o înălțime 
maximă de 12,00 m, conform art.32 alin.(1) lit.b) din Legea nr.350/2001 privind  amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

- Extras de Carte Funciară pentru Informare eliberat în data de 05.05.2020 de către O.C.P.I. – Biroul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia – Carte Funciară nr. 108819 Mangalia; 

- Procesul Verbal de Recepție nr.4214/23.09.2019 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia; 

- Adresa înaintată de Agenția Națională pentru Locuințe nr.27808 din 03.05.2018; 
- Prevederile H.C.L. nr.112/05.06.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al U.A.T. Mangalia, Anexa nr.1 poziția nr.2 și Anexa nr.2 poziția nr.5; 

- Prevederile H.C.L. nr.292/20.12.2018 privind aprobarea inițierii  Planului Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului de Urbanism aferent, pentru proiectul ”Lotizare pentru atribuirea în folosință gratuită Agenției 
Naționale pentru Locuințe, pe durata realizării investiției – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, pe terenul 
situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupite – Cap Aurora, la sud de complexul Cătunul, jud. Constanța”; 

- Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Manga-
lia; 

 
Luând în considerare avizele tehnice specificate în certificatul de urbanism, precum: 
Avizele și acordurile favorabile pentru utilitățile urbane și infrastructura: 
• Avizul condiționat nr.419/1484/18.03.2020 emis de S.C. RAJA S.A CONSTANTA; 
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• Avizul condiționat nr.274890824/08.08.2019 emis de E-Distribuție Dobrogea S.A.; 
• Avizul condiționat nr.1514/30.08.2019 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.; 
• Avizul nr.625/02.08.2019 emis de S.C. MEGACONSTRUCT S.R.L.; 

 
Avizele favorabile specifice ale administrației publice centrale și ale serviciilor descentralizate 

ale acestora:   
• Avizul favorabil/cu condiții nr.14/10.06.2020 emis de Consiliul Județean Constanța; 
• Avizul condiționat nr.1928/U/17.09.2019 emis de Ministerul Culturii Și Identității Naționale – 

Direcția Județeană pentru Cultură Constanța; 
• Avizul condiționat nr.DT-6414/27.09.2019 emis de Ministerul Apărării Naționale Statul Major al 

Apărării; 
• Avizul nr.375/12.09.2019 emis de Ministerul Turismului;  
• Decizia etapei de încadrare nr.8452RP/23.09.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului 

Constanța; 
• Studiul Geotehnic elaborat de S.C. Ana Proiect Design S.R.L.; 
• Studiul de circulație elaborat de S.C. DrumProiect Macri S.R.L. – aprilie 2020; 
• Dovada achitării taxei R.U.R. – Factura nr.1022583/17.02.2020; 

 
Ținând seama de prevederile: 
− Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi 

completările  ulterioare; 
− Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
− Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată şi completată;   
− Prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local Mangalia nr.33/04.04.2000, H.C.L. nr. 23/28.03.2011 și H.C.L. nr. 205/03.04.2013;                                                                                                                      
 
  Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare Raportul de informare și consultare a 
publicului nr.29976 din data de 03.06.2020;  
 

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 aprobă documentația de urbanism – PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENTUL LOCAL DE URBA-
NISM – P.U.Z. și R.L.U. – pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter – Cap Aurora, str.Gala 
Galaction, nr.1A, Jud. Constanța, nr. cadastral 108819, în vederea realizării proiectului „LOTIZARE PENTRU 
ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, PE DURATA REALIZĂRII 
INVESTIȚIEI – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, 
STAȚIUNEA JUPITER ”, beneficiar U.A.T. Mun. Mangalia, în conformitate cu Avizul Arhitectului – Șef nr. 56979  
din data de 26.08.2019, Regulamentului local de urbanism și Planul de reglementări urbanistice, vizate spre 
neschimbare. 
 
Art.2 Documentația de urbanism care face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei do-
cumentații de urbanism coincidente ce conține 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 – șef, prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal apro-
bat prin art.1 din prezentul act administrativ, în Planul Urbanistic General. 
 
Art.5 Primarul Municipiului Mangalia va duce la î ndeplinire prezentul act administrativ prin Arhitectul – S ef al 
Municipiului Mangalia. 
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Art.6 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 13 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 voturi 
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 24.07.2020 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  














































