
 
HOTĂRÂREA NR.101 

              privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6634 mp situat în  

Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, Jud. Constanța 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.109/02.06.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.R19416/27.05.2021; 

• Raportul Compartimentului Juridic – Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R19416 din 13.05.2021; 

• Raportul Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muni-

cipiului Mangalia, înregistrate cu nr. 19416 din 13.05.2021; 

• Raportul Direcției Management Fiscal și Control Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mu-

nicipiului Mangalia, înregistrat cu nr. R19416 din 18.03.2021; 

• Cererea petentei S.C. ECO CORSA S.R.L., înregistrată cu nr.19416 din 16.03.2021, prin care se solicită dezmem-

brarea terenului în suprafață de 6.634 mp situat în Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, Jud. Constanța; 

• Contractul de concesiune nr.4727 din 28.05.1996, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Certificatul de Urbanism nr.268 din data de 21.04.2021, emis în scopul: ”Operațiuni notariale - dezmembrarea 

imobilului cu nr. cad.: 108536 în 3 loturi”; 

• Referatul de admitere emis în data de 07.05.2021 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța 

– Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia; 

• Prevederile H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipii-

lor, orașelor și comunelor din județul Constanța, anexa 3, poz. 683; 

• Prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

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

cată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 În temeiul dispozițiilor art.108, 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, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 6634 mp situat în Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, Jud. 

Constanța, cu nr. Cadastral 108536, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului – anexa nr.1, care se 

constituie parte integrantă la prezentul act administrativ, astfel: 
 

• Lotul 1, în suprafață de 5859 mp cu nr. cad 112401, situat în Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, lot 1, Jud. 

Constanța – anexa  nr.2 care se constituie partea integrantă din prezentul act administrativ; 

• Lotul 2, în suprafață de 347 mp cu nr. cad 112402, situat în Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, lot 2, Jud. 

Constanța – anexa  nr.3 care se constituie partea integrantă din prezentul act administrativ, 

• Lotul 3, în suprafață de 428 mp cu nr. cad 112403, situat în Municipiul Mangalia, Taluz Faleză, lot 3, Jud. 

Constanța – anexa nr. 4 care se constituie parte 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 către S.C. Eco Corsa S.R.L., direcțiilor 

și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”, 

din nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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