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HOTĂRÂREA NR.206 

privind asocierea Municipiului Mangalia cu Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de 
Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiție  

”Creșa Mangalia” 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 31.08.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.245/26.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și 
aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R46481/26.08.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea a Teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R46481 din data 
de 27.08.2020; 

• Adresa înaintată de Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeni-
ul Apărării, înregistrată cu nr.46481/25.08.2020; 

• Actul de dezmembrare autentificat sub nr.852/13.08.2020 de B.I.N. Spătaru Dora-Maria; 
• Prevederile H.C.L. nr.201/24.07.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în 

suprafață de 2620mp situat în Municipiul Mangalia, str.Rozelor, nr.27B, jud. Constanța; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulte-

rioare; 
• Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, Comisiei Sociale, Sănăta-

te, Culte și Învățământ și Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie 
din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul dispozițiilorart.108, art.129 alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.e) coroborat cu alin.(4) lit.d) 
alin.(9) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), lit.e) și 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 Se aprobă asocierea între Municipiul Mangalia și Ambasada Statelor Unite ale Americii – 
Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșa 
Mangalia”, pe imobilul teren în suprafață de 1.821mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, 
Nr.27B, Lot 1, jud. Constanța, înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Mangalia nr.111999. 
 
Art.2 Se aprobă încheierea contractului de asociere, în forma și cu clauzele prevăzute, conform 
anexei nr.1 ce se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ, între Municipiul 
Mangalia și Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării. 
 
Art.3 Se aprobă încheierea protocolului, în forma și cu clauzele prevăzute, conform anexei nr.2, 
care se constituite parte integrantă din prezentul act administrativ, între Municipiul Mangalia și 
societatea comercială desemnată de Ambasada Statelor Unite ale Americii, pentru predarea-
primirea amplasamentului în vederea și pe perioada realizării investiției ”Creșa Mangalia”. 
 
Art.3 Se împuternicește Primarul Municipiului Mangalia să semneze, în numele și pentru 
Municipiul Mangalia, contractul de asociere și protocolul aprobate conform prezentului act 
administrativ. 
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Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se încredințează Primarul Munici-
piului Mangalia, prin aparatul de specialitate al acestuia. 
 
Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării, 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 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de17 consilieri prezenți la ședințăși un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 31.08.2020 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.206/31.08.2020 
 

 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. ________/_______________ 

 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Municipiul Mangalia, cu sediul in Mangalia, Șoseaua Constanței, nr.13, Jud. Constanța, tel. 
0241/751060, fax 0241/755606, reprezentat prin Primar, Radu Cristian, 

şi 
Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, 

cu sediul în Bulevardul Dr. Liviu Librescu, nr. 4 - 6, Sector 1, Bucureşti, România, reprezentată prin 
………………………, …………,  

au convenit următoarele: 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul contract are ca obiect  asocierea Municipiului Mangalia cu Ambasada Statelor 
Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării în vederea asigurării finanțării și 
construirii obiectivului de investiții ”Creșa Mangalia”, pe imobilul teren, proprietatea Municipiului 
Mangalia, în suprafață de 1.821mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, Nr.27B, Lot 1, jud. 
Constanța, înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Mangalia nr.111999. 
 

3. DURATA 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și durează până la finalizarea 
obiectivului propus, data estimată de finalizare fiind finalul lunii decembrie 2021. 
 

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

 
4.1. Noi părțile ne angajăm să depunem diligențe în vederea realizării obiectivului comun și să 

aducem la cunoștință una alteia progresele realizate și să stabilim de comun acord strategia 
viitoare legată de obiectivul asumat. 

4.2. În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 al prezentului contract, prin dispoziție 
a conducătorilor celor două autorități implicate, se vor constitui grupuri de lucru formate din 
specialiști pentru implementarea și finalizarea proiectului. 

4.3. Municipiul Mangalia: 
- va asigura terenul necesar edificării construcţiei cu destinaţia de ”Creșa Mangalia”, 

respectiv terenul în suprafață totală de 1.812mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, 
Nr.27B, Lot 1, jud. Constanța, înscris în C.F. 111999 Mangalia; 

- va achita contravaloarea avizelor necesare realizării edificării construcției conform 
standardelor și legislației în vigoare şi va sprijini obţinerea acestora; 

- va asigura suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea 
şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare, etc.), aferente 
construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului, care vor fi în sarcina U.A.T. Mangalia; 
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- va efectua predarea amplasamentului obiectivului de investiţii în baza unui protocol de 
predare amplasament către firma care va fi desemnată prin licitaţie de către Comandamentul 
Forţelor Americane din Europa (EUCOM) să realizeze construcţia. 

4.4. Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare în Domeniul Apărării:  
- va asigura finanţarea documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de construcţie prin fondurile 

primite de la Comandamentul Forţelor Americane din Europa (EUCOM) şi va urmări realizarea 
lucrărilor de construcţii; 

- va întocmi Proiectul tehnic prin firma desemnată precum și documentația pentru 
obținerea Autorizației de construire și a avizelor necesare conform standardelor și legislației în 
vigoare în România. 
 

5. PROPRIETATEA 

După finalizarea obiectivului se va proceda la înregistrarea în Cartea Funciară a dreptului de 
proprietate asupra clădirii în favoarea Municipiului Mangalia. 
 

6. DISPOZIŢII FINALE 

În cazul în care, datorită unor împrejurări neimputabile părților contractante, obiectul 
contractului nu va putea fi realizat, niciuna dintre părţi nu va avea pretenții față de cealaltă parte 
privind compensarea sau acoperirea investiției efectuate pânã în acel moment. 
 

Prezentul contract a fost încheiat azi ...................., în două exemplare originale, fiecare parte 
primind câte un exemplar. 
 
 

Municipiul Mangalia Ambasada Statelor Unite ale Americii - 

Biroul SUA de Cooperare în 

Domeniul Apărării 

PRIMAR, 

Radu Cristian 

.............................., 

................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.206/31.08.2020 
 
 
 
Nr.înreg. …… din ……..…..                                                                                

 
 
                     ........................................................ 
                        Nr.înreg. …… din ……..…..                                                                                

 

PROTOCOL 
Încheiat astăzi __________ 

 
 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE  
  

Între,  
 Beneficiar, Municipiul Mangalia, cu sediul in Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, nr.13, Jud. 
Constanța, tel. 0241/751060, fax 0241/755606, reprezentat prin Primar, Radu Cristian, în calitate de 
predător, 

și  
 Executant, S.C. ______________________________, cu sediul în ____________________________, reprezentantă prin  
___________________, în calitate de primitor 
 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr. ______/_________, am 
procedat la predarea-primirea unui număr de 1 (unu) amplasament, în suprafață totală de 1.821mp, 
identificat conform Cărții Funciare a U.A.T. Mangalia nr.111999, după cum urmează: 
 

Nr. Crt. Amplasament Suprafață Categoria de investiții 

1 
Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, nr.27B, 

Lot.1, jud. Constanța 
1.812mp Creșă 

 Total 1.812mp  
 
 2. Terenul ce se predă către S.C. ___________________ este destinat construirii unei creșe din fonduri 
asigurate de Comandamentul Forțelor Americane din Europa (EUCOM) și se dă în folosință gratuită pe 
durata realizării construcției 
 
 3. Municipiul Mangalia se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și 
pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.) 
aferente construcției, până la limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuție. 
 
 4.  Terenul identificat la pct.1 face parte din domeniul public al unității administrativ teritoriale și 
este liber de orice sarcini. 
 
 Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare de valoarea juridică egală, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 
  

Am predat, 
BENEFICIAR 

Municipiul Mangalia, 

Am primit, 
EXECUTANT 

SC ....................................................... 
Radu Cristian 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 


