
 
HOTĂRÂREA NR.246 

privind acordul afilierii blocul C2 situat în municipiul Mangalia, Str.Costache Negruzzi, Nr.13A, 
Jud.Constanţa și a blocului C1 situat în municipiul Mangalia, Str.M.I. Dobrogeanu, Nr63, Jud.Constanța 

la Asociaţia de Proprietari nr.122 

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

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.240/19.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.45552/19.08.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Management Fiscal și Control Venituri din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.48820/04.09.2020; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Control Asociații de Proprietari – Direcția Management 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia cu nr.48820 din 
data de 08.09.2020; 

• Cererea formulată de administratorul Asociaţiei de proprietari nr.122, doamna Coman Maria, înregis-
trată la Primăria Municipiului Mangalia sub nr. 44911/17.08.2020; 

• Adresa Compartimentului Control Asociaţii de Proprietari nr.45146/18.08.2020; 
• Prevederile H.C.L. nr.96/30.04.2020 privind revocarea H.C.L. nr.62/26.10.2012, reglementarea juridi-

că a clădirii C2 situată în Municipiul Mangalia, str.Costache Negruzzi, nr.13A, jud.Constanţa şi repartizarea 
celor 12 unităţi locative din clădirea C2 conform listei de priorităţi aprobată prin H.C.L. nr.198/03.04.2013; 

• Prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprie-
tari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulteri-

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

lia; 
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(7) lit.q), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), 

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

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 Se emite acordul în vederea afilierii blocului de locuinţe C2 situat în Mangalia, Str.Costache Negruzzi, 
Nr.13A, Jud.Constanţa și a blocului C1 situat în municipiul Mangalia, Str.M.I. Dobrogeanu, Nr.63, 
Jud.Constanța la Asociaţia de Proprietari nr.122. 
 

Art.2 Se mandatează doamna Trepăduș Margareta, în calitate de președinte al Asociației de Proprietari 
nr.122, să reprezinte Municipiul Mangalia și să semneze toate actele necesare în vederea realizării afilierii 
aprobate la art.1 din prezentul act administrativ 
 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre doamnei Trepăduș 
Margareta, 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 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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