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HOTĂRÂREA NR.153 

privind predarea centralelor termice aferente blocului C1, situat în Municipiul Mangalia, str. Costache 

Negruzzi, nr.13A, jud. Constanța, respectiv aferente blocului C1, situat în Municipiul Mangalia, str. 

M.I. Dobrogeanu, nr. 63, jud. Constanța, către S.C. Goldterm Mangalia S.A. 

 

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

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.200/13.10.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R68925/13.10.2021; 

• Raportul Serviciului Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muni-

cipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R68925/12.10.2021; 

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

marului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.68925/21.09.2021; 

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

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.I32375/06.05.2021; 

• Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare 

a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Mangalia nr.76638/10.12.2013; 

• Prevederile H.C.L. nr.49/09.10.2012 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat (SACET) prin atribuire directă către S.C. Goldterm Mangalia S.A.; 

• Prevederile H.C.L. nr.111/10.12.2012 privind completarea H.C.L. nr. 49/09.12.2012 privind dele-

garea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat; 

• Prevederile H.C.L. nr.483/05.12.2013 privind aprobarea atribuirii contractului ”Delegarea gestiunii 

serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în 

Municipiul Mangalia”; 

• Prevederile H.C.L. nr.95/30.04.2020 privind reglementarea juridică a clădirii C1 situată în munici-

piul Mangalia, Str. M.I.Dobrogeanu, Nr.63, jud. Constanța și repartizarea celor 18 unități locative din clădirea 

C1 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.197/03.04.2013; 

• Prevederile H.C.L. nr.96/30.04.2020 privind revocarea H.C.L. nr.62/26.10.2012, reglementarea ju-

ridică a clădirii C2 situată în Municipiul Mangalia, Str. Costache Negruzzi, Nr.13A, jud. constanța și repar-

tizarea celor 12 unități locative din clădirea C2 conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. 

nr.198/03.04.2013; 

• Prevederile art.5 din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.22, art.23, art.24, art.25, art.29 și art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comuni-

tare de utilității publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.866 – 870 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene; 

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

Urbanism, Amenajare Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), 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 predarea către S.C. Goldterm Mangalia S.A., a centralelor termice, în vederea asigurării 

furnizării energiei termice pentru imobilele – condominii din care fac parte, precum și asigurării asistenței 

tehnice, după cum urmează: 
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▪ Centrala termică având nr. de inventar 2101151, amplasată în camera cu destinație ”centrală” în 

suprafață de 6,1mp, parte din blocul situat în Municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr. 13A, 

jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia, având I.E. 112507, 

conform Planului Releveu – C1 – Parter, poz.15, ce constituie anexa nr.1 la prezentul act 

administrativ; 

▪ Centrala termică având nr. de inventar 2101152, amplasată în camera cu destinație ”centrală” în 

suprafață de 6,1mp, parte din blocul situat în Municipiul Mangalia, str. Costache Negruzzi, nr. 13A, 

jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia, având I.E. 112507, 

conform Planului Releveu – C1 – Parter, poz. 15, ce constituie anexa nr.1 la prezentul act 

administrativ; 

▪ Centrala termică având nr. de inventar 2101159, amplasată în camera cu destinație ”centrală” în 

suprafață de 12,1mp, parte din blocul situat în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr. 63, 

jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia, având I.E. 112522, 

conform Planului Releveu – C1 – Parter, poz. 19, ce constituie anexa nr.2 la prezentul act 

administrativ; 

▪ Centrala termică având nr. de inventar 2101160, amplasată în camera cu destinație ”centrală” în 

suprafață de 12,1mp, parte din blocul situat în Municipiul Mangalia, str. M.I. Dobrogeanu, nr. 63, 

jud. Constanța, ce aparține domeniului privat al U.A.T. Municipiul Mangalia, având I.E. 112522, 

conform Planului Releveu – C1 – Parter, poz. 19, ce constituie anexa nr.2 la prezentul act 

administrativ. 

 

Art.2 Transmiterea se va realiza în baza unui proces – verbal de predare – primire încheiat între părți, de 

către comisiile desemnate prin dispoziția Primarului Municipiului Mangalia și a Directorului General al S.C. 

Goldterm Mangalia S.A.. 

 

Art.3 Evidențele contabile se vor modifica conform procesului – verbal de predare – primire a bunurilor 

mobile și imobile. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărârecătre S.C. Goldterm 

Mangalia S.A., 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. 
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