
 
HOTĂRÂREA NR.211 

privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 44112 mp situat în Municipiul Mangalia, 
Stațiunea Venus, str. Gala Galaction nr.1A, Jud. Constanța 

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

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.247/26.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R46468/26.08.2020; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic Activitate Urbanism și Amenajare a Teritoriului 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R46468 din data 
de 25.08.2020; 

• Raportul de specialitate Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.46468 din 25.08.2020; 

• Certificatul de Urbanism nr.464 din 24.07.2020, emis în scopul: operațiuni notariale privind circula-
ția imobiliară – dezmembrare imobil –Teren cu N.C. 108819; 

• Referatul de admitere nr.22983 emis în data de 24.08.2020 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr. 112 din 05.06.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc dome-
niul privat al U.A.T. Mangalia, anexa nr.1, poz.2 și anexa 2 poz. 5; 

• Prevederile H.C.L. nr.200 din 24.07.2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urba-
nistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent, pentru ”LOTIZAREA PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLO-
SINŢĂ GRATUITĂ AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE, PE DURATA REALIZĂRII INVESTIŢIEI - LOCU-
INŢE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL MANGALIA STAŢIUNEA JUPITER”- Muni-
cipiul Mangalia, stațiunea Jupiter – Cap Aurora, str.Gala Galaction, nr.1A, jud.Constanța, BENEFICIAR: U.A.T. 
Mun. Mangalia; 

• Prevederile art.355 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
• Prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modifi-

cările și completările ulterioare; 
• Prevederile art.876 alin.(3),  art.879 alin.(2) și ale art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local 

Mangalia; 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit. g), art.196 alin.(1), 

art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 44112 mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiu-
nea Venus, str. Gala Galaction, nr.1A, jud. Constanța, cu nr. cadastral IE 108819, conform planului de ampla-
sament și delimitare a imobilului – anexa nr.1, care se constituie parte integrantă la prezentul act adminis-
trativ, astfel: 
 

▪ lotul 1, în suprafață de 712 mp cu nr. cad 112096-anexa nr.2 care se constituie partea integrantă 
din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 2, în suprafață de 741 mp cu nr. cad 112097-anexa nr.3 care se constituie partea integrantă 
din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 3, în suprafață de 688 mp cu nr. cad 112098-anexa nr.4 care se constituie partea integrantă 
din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 4, în suprafață de 672 mp cu nr. cad 112099-anexa nr.5 care se constituie partea integrantă 
din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 5, în suprafață de 440 mp cu nr. cad 112100-anexa nr.6 care se constituie partea integrantă 
din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 6, în suprafață de 741 mp cu nr. cad 112097-anexa nr.7 care se constituie partea integrantă 



din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 7, în suprafață de 518 mp cu nr. cad 112102-anexa nr.8 care se constituie partea integrantă 

din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 8, în suprafață de 479 mp cu nr. cad 112103-anexa nr.9 care se constituie partea integrantă 

din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 9, în suprafață de 452 mp cu nr. cad 112104-anexa nr.10 care se constituie partea integrantă 

din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 10, în suprafață de 461 mp cu nr. cad 112105-anexa nr.11 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 11, în suprafață de 455 mp cu nr. cad 112106-anexa nr.12 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 12, în suprafață de 459 mp cu nr. cad 112107-anexa nr.13 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 13, în suprafață de 500 mp cu nr. cad 112108-anexa nr.14 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 14, în suprafață de 466 mp cu nr. cad 112109-anexa nr.15 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 15, în suprafață de 424 mp cu nr. cad 112110-anexa nr.16 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 16, în suprafață de 424 mp cu nr. cad 112111-anexa nr.17 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 17, în suprafață de 424 mp cu nr. cad 112097-anexa nr.18 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 18, în suprafață de 424 mp cu nr. cad 112113-anexa nr.19 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 19, în suprafață de 424 mp cu nr. cad 112114-anexa nr.20 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 20, în suprafață de 425 mp cu nr. cad 112115-anexa nr.21 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 21, în suprafață de 408 mp cu nr. cad 112116-anexa nr.22 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 22, în suprafață de 425 mp cu nr. cad 112117-anexa nr.23 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 23, în suprafață de 425 mp cu nr. cad 112118-anexa nr.24 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 24, în suprafață de 425 mp cu nr. cad 112119-anexa nr.25 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 25, în suprafață de 425 mp cu nr. cad 112120-anexa nr.26 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 26, în suprafață de 425 mp cu nr. cad 112121-anexa nr.27 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 27, în suprafață de 426 mp cu nr. cad 112122-anexa nr.28 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 28, în suprafață de 421 mp cu nr. cad 112123-anexa nr.29 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 29, în suprafață de 647 mp cu nr. cad 112124-anexa nr.30 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 30, în suprafață de 578 mp cu nr. cad 112125-anexa nr.31 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 31, în suprafață de 503 mp cu nr. cad 112126-anexa nr.32 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 32, în suprafață de 454 mp cu nr. cad 112127-anexa nr.33 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 33, în suprafață de 391 mp cu nr. cad 112128-anexa nr.34 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 34, în suprafață de 429 mp cu nr. cad 112129-anexa nr.35 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 35, în suprafață de 410 mp cu nr. cad 112130-anexa nr.36 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 
▪ lotul 36, în suprafață de 406 mp cu nr. cad 112131-anexa nr.37 care se constituie partea 

integrantă din prezentul act administrativ; 



▪ lotul 37, în suprafață de 476 mp cu nr. cad 112132-anexa nr.38 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 38, în suprafață de 443 mp cu nr. cad 112133-anexa nr.39 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 39, în suprafață de 534 mp cu nr. cad 112134-anexa nr.40 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 40, în suprafață de 533 mp cu nr. cad 112135-anexa nr.41 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 41, în suprafață de 539 mp cu nr. cad 112136-anexa nr.42 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 42, în suprafață de 483 mp cu nr. cad 1122137-anexa nr.43 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 43, în suprafață de 3854 mp cu nr. cad 112138-anexa nr.44 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 44, în suprafață de 4796 mp cu nr. cad 112139-anexa nr.45 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 45, în suprafață de 2719 mp cu nr. cad 112140-anexa nr.46 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 46, în suprafață de 4689 mp cu nr. cad 112141-anexa nr.47 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 47, în suprafață de 2544 mp cu nr. cad 112142-anexa nr.48 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 48, în suprafață de 3239 mp cu nr. cad 11243-anexa nr.49 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 49, în suprafață de 1469 mp cu nr. cad 112144-anexa nr.50 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

▪ lotul 50, în suprafață de 522 mp cu nr. cad 112145-anexa nr.51 care se constituie partea 
integrantă din prezentul act administrativ; 

 
Art.2 Se mandatează Primarul municipiului Mangalia să semneze actul autentic de dezmembrare și orice alte 
documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului prevăzut la art.1 din prezentul act 
administrativ. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre 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 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 voturi 
”abținere”, din nr. de 16 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 








































































































