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HOTĂRÂREA NR.207 

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 
Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții ”Modernizare, Supraetajare, Extindere și 
Închidere Terasă la Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța, Pavilion B, Pavilion C și 

Anatomie Patologică” 
 

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

• Proiectul de hotărâre nr.242/25.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și 
aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.46552/25.08.2020; 
• Referatul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R46552 din data de 
27.08.2020; 

• Solicitarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A. înregistrată la sediul Primăriei 
Municipiului Mangalia cu nr.44027 din data de 11.08.2020; 

• Ghidul de depunere pentru Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social; 
• Prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Prevederile O.G. nr.16/2014 pentru modificarea O.G. nr.25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții; 
• 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 dispozițiilor art.108, art.129, alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.d) coroborat cu alin.(4) 
lit.e), alin.(6) lit.a) și lit.c), alin.(7) lit.c), art.139 alin.(3) lit.a) 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 Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului  situat în  municipiul 
Mangalia, județul Constanta, aflat în proprietatea municipiului Mangalia, teren în suprafață de 
7.047 mp, 2.218 mp și 162 mp, identificat potrivit Cărților Funciare nr.107340, nr.107329 și 
nr.107339, și suprafață construită de 1333mp – 107340-C1, 635mp – 107329-C1 și 160mp – 
107339-C1, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiții ”Modernizare, Supraetajare, Extindere si Închidere Terasa la Spitalul 
Municipal Mangalia, Județul Constanta, Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică”, introdus 
pe lista sinteză a subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban”. 
 
Art.2 Amplasamentul va fi viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementarilor in vigoare. 
 
Art.3 Asigurarea finanțării de către U.A.T. Municipiul Mangalia, Județul Constanța, a cheltuielilor 
pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.). 
 
Art.4 Asigurarea de către U.A.T. Municipiul Mangalia, în condițiile legii, a suprafețelor de teren 
necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 
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Art.5 Aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrări finanțate de 
U.A.T. Mangalia în valoare de 341.218,64 lei cu T.V.A. inclus. 
 
Art.6 După predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, U.A.T. Municipiul Mangalia, va 
menține destinația acestuia și îl va întreține pe o perioadă de minim 15 ani. 
 
Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Mangalia, să semneze toate actele necesare în 
numele și pentru U.A.T. Municipiul Mangalia pentru obiectivul de investiții ”Modernizare, 
Supraetajare, Extindere și Închidere Terasă la Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța, 
Pavilion B, Pavilion C si Anatomie Patologică”. 
 
Art.8 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Companiei 
Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A., 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. de 17 consilieri prezenți la ședință  și un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
 
 
MANGALIA 
DATA: 31.08.2020 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
 
 
 
 


