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HOTĂRÂREA NR.185 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.160/25.07.2019 privind aprobarea 

documentație REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, 

JUDEȚUL CONSTANȚA, prin îndreptarea unor erori materiale 

 

 

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

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.206/18.10.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.76822 din data de 18.10.2021; 

• Raportul de specialitate al Arhitectului – șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia, înregistrat cu nr.77394/19.10.2021; 

•  Raportul Seriviciului Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia, înregistrat nr.R76822/18.10.2021: 

• Erata nr.35/18.01.2021 înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.76823 din data de 

18.10.2021, înaintată de S.C. VISIOTEHNIK S.R.L. (elaborator Documentația de Urbanism – P.U.G.); 

• Extrasele de plan cadastral de carte funciară pentru imobilele cu numerele cadastrale: 112584, 112578, 110250, 

111944, 108782,102346,101718 și 107867; 

• Prevederile H.C.L. nr.160/25.07.2019 privind aprobarea documentației REACTUALIZARE PLAN 

URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA; 

• Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi comple-

tările  ulterioare;  

• Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi comple-

tată; 

• Raportul Comisiei Urbanism, Amenajare Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia; 

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

lit.b), 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 modificarea parțială și completarea Planului Urbanistic General aprobat prin H.C.L. 

nr.160/25.07.2019 privind aprobarea documentației REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL 

MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA, în sensul îndreptării erorii materiale pentru următoarele 

imobile: 

 

• Imobilul cu nr. CAD: 112584 și 112578, precum și zona nereglementată dintre acestea se corectează prin 

introducerea zonei nereglementate în subzona imediat învecinată, respectiv în subzona IS3a1 – subzona insti-

tuțiilor publice și serviciilor de tip turistic cu regim mic de înălțime; 

• Imobilul cu nr. CAD: 110250 se corectează prin introducerea terenului în zona AT1 – zona de agrement – 

turism; 

• Imobilul cu nr. CAD: 111944 se corectează prin scoaterea acestuia din zona T1b – zona parcaje auto suprate-

rane și introducerea  în subzona IS3b – subzona instituțiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim mediu 

de înălțime; 

• Imobilul cu nr. CAD: 108782 se corectează prin scoaterea acestuia din zona V1a – zona spatiilor verzi ame-

najate, grădini publice, scuaruri si fâșii plantate și introducerea în IS3b – subzona instituțiilor publice si servi-

ciilor de tip turistic cu regim mediu de înălțime; 

• Imobilul cu nr. CAD: 102346 se corectează prin scoaterea acestuia din subzona IS1 – subzona instituțiilor 

publice si serviciilor și introducerea în subzona IS3c – subzona instituțiilor publice si serviciilor de tip turistic 

cu regim înalt; 
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• Imobilele cu nr. CAD: 101718 și 107867 se corectează prin scoaterea acestora din zona V3 – zona spatiilor 

verzi cu destinație tehnică; (culoare de protecție pentru infrastructura de comunicație rutieră, feroviară, mari-

timă, infrastructura de transport energetic, gaze, apă, canal etc.) și introducerea lor în subzona A2 – subzona 

activităților compuse predominant din industrie nepoluantă și servicii, zone pretabile la conversii funcționale 

(zonele agricole, de depozitare, de producție care sunt dezafectate în prezent), cu regim de construire continuu 

sau discontinuu în construcții de tip hala și cu parții. 

 

Art.2 Se aprobă completarea Regulamentului Local de Urbanism, astfel: 

 

• Se introduce un nou articol, respectiv articolul 5.4, ce va avea următorul conținut: 

„În situația comasării unor terenuri învecinate, pentru terenul rezultat se permite preluarea reglementărilor 

aferente UTR-ului majoritar ca suprafață în teren cu condițiile cele mai favorabile.  

Sunt excluse de la această prevedere terenurile încadrate ca spații verzi, căi de comunicație, echipare edilitară 

precum și terenurile afectate de interdicții de construire (zone de protecție sanitară, zone naturale protejate), 

precum și terenurile cu clădiri monument istoric, situate în cadrul zonelor protejate sau de protecție a monu-

mentelor istorice, sau în perimetrele (inclusiv zonele de protecție) a siturilor arheologice”. 

• Se introduce un nou articol, respectiv art. 8.15, ce va avea următorul conținut: 

„În cazul stațiunilor, împrejmuirile vor fi realizate din gard viu, fără elemente fizice de delimitare.” 

 

Art.3 Se aprobă corelarea planșelor cu reglementări anexate P.U.G. aprobat cu măsurătoarea făcută de S.C. MTC 

REAL CONSULTING S.R.L. (2019) cu privire la limita zonei costiere. 

 

Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.160/25.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

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 13 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”, 

din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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