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HOTĂRÂREA NR.223 

privind darea în administrare către SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA a terenului în suprafață de 
1490mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. George Emil Palade, nr.24, Jud. Constanța  

 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.268/04.09.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. R38592 din data de 04.09.2020; 
• Adresa nr.8502 din data de 14.07.2020 înaintata de Spitalul Municipal Mangalia, înregistrată la se-

diul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.38592 din data de 14.07.2020, prin care se solicită transmite-
rea în administrare a unui teren în vederea realizării obiectivului de investiții – construirea unui nou corp 
de clădire ”Pavilion A” care să găzduiască specializările medicale aflate în pavilionul retrocedat Crucii Roșii 
și nu numai; 

• Raportul Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Pri-
marului Municipiului Mangalia, înregistrat nr.38292 din 16.07.2020; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic Activitate Urbanism și Amenajare a Teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia nr.R38292 din 17.07.2020; 

• Prevederile H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și 
al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța – Anexa nr.3 – Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Mangalia, poziția nr.30; 

• Prevederile art.858 – 863 și art.866 – 970 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

• Prevederile art.297 – 301 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, al Comisiei Ur-
banism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul 
Consiliului Local Mangalia; 

 
 În temeiul prevederilor  art.108,  art.129 alin.(2) lit.c) și lit.d) coroborate cu alin.(6) lit.a) și alin.(7) 

lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 pri-
vind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 (1) Se aprobă darea în administrare către Spitalul Municipal Mangalia a terenului în suprafață de 
1490mp situat în Municipiul Mangalia, Str.George Emil Palade, nr.24, Jud. Constanța, înscris în Cartea Fun-
ciară a U.A.T. Mangalia nr.112164,  în vederea realizării obiectivului de investiții – construire corp nou de 
clădire ”Pavilion A”,  pe perioada existenței construcției ce va fi edificată. 
            (2) Terenul menționat la alin.(1) se identifică conform planului de situație anexat care se constituie 
parte integrantă din prezentul act administrativ. 

Art.2  Transmiterea dreptului de administrare, aprobată la art.1, se va realiza în baza unui proces-verbal de 
predare-primire încheiat între comisiile constituite prin dispoziția/decizia emise de Primarul Municipiului 
Mangalia și de Managerul Spitalului Municipal Mangalia, în termen de 30 de zile de la comunicarea actului 
administrativ. 

Art.3  Spitalului Municipal Mangalia, în calitate de titular al dreptului de administrare, îi revine obligația 
respectării prevederilor art.298 – 301 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Art.4  La finalizarea procedurii prevăzute la art.2, evidențele contabile, cu privire la patrimoniul celor două 
instituții, vor fi actualizate în mod corespunzător. 

Art.5 Dreptul de administrare se va înscrie în cartea funciară de către Spitalul Municipal Mangalia. 
 
Art.6 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Spitalului Municipal 
Mangalia, 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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