
 
HOTĂRÂREA NR.148 

                privind aprobarea actualizării documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

proiectului: „REABILITARE CASA DE CULTURĂ MANGALIA” 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.10.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.179/23.09.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia cu amendamentul adoptat conform procesului verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.69459/22.09.2021; 

• Raportul de specialitate nr.R69459 din data de 22.09.2021 întocmit de Direcția Achiziții, Investiții și Programe 

Dezvoltare din cadrul aparatului aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia; 

• Documentația tehnică  întocmită de către S.C. SYSTEGRA ENGINEERING S.R.L,  faza D.A.L.I. – actualizare 

2021; 

• Certificatul de urbanism nr.761/22.11.2019 emis în scopul: Întocmire documentaţie tehnică: „Reabilitare Casa 

de Cultură Mangalia”; 

• Adresa înaintată de S.C. Systegra Engineering S.R.L. nr.212/20.10.2021 înregistrată la sediul Primăriei Muni-

cipiului Mangalia sub nr.77937/20.10.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.17/23.01.2019 privind aprobarea documentației tehnice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor 

tehnico-economici aferente proiectului: ”Reabilitare Casa de Cultură Mangalia”; 

• Prevederile Legii nr.273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ul-

terioare;  

• Prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-eco-

nomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulte-

rioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 
 

           În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) coroborat cu alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), 

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

oare, 
         

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă actualizarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici aferente obiectivului de 

investiții ”REABILITARE CASA DE CULTURĂ MANGALIA”, întocmită de către  S.C. SYSTEGRA ENGINEERING 

S.R.L. 
 

Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico – economici menționați în Documentația tehnică aferentă 

proiectului: ”REABILITARE CASA DE CULTURĂ MANGALIA”, întocmită de către S.C. SYSTEGRA 

ENGINEERING S.R.L., care se constituie anexe la prezentul act administrativ.  
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală rezultată din devizul general al investiției în cuantum de 24.354.685,70 lei cu T.V.A., 

din care C+M = 10.304.555,28 lei cu T.V.A. 
 

Art.4. U.A.T. Municipiului Mangalia, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru 

depozitarea și organizarea șantierului; 
 

Art.5 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 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
 

MANGALIA 

DATA: 22.10.2021 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  









 

 
 

          
 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.148/22.10.2021  

 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

Suprafața teren  – 1906 mp 

Sc. totala        – 782 mp 

Sd. totala        – 1590 mp 

      P.O.T. propus   –  41 % 

      C.U.T. propus   – 0,83 

 

 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  24.354.685,70 lei 4.923.420,81 euro 

                                    din care C + M 10.304.555,28 lei 2.083.117,08 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram 

(„C.N.I.”) 
23.639.409,40 lei 4.778.824,15 euro 

din care C+M 9.873.432,89 lei  1.995.963,55 euro 

Valoare finanțată prin U.A.T. Mangalia  

(cheltuieli pentru servicii și lucrări 

finanțate de U.A.T. ); 

715.276,30 lei 144.596,66 euro 

din care C+M 431.122,39 lei 87.153,53 euro 

(la  cursul BNR din 22.10.2021 , de 1 euro = 4,9467 lei) 
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