
 
HOTĂRÂREA NR.28 

privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.D.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

proiectului: „DESFIINȚARE TRIBUNE STADION ȘI PARȚIAL ÎMPREJMUIRE” 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.47/12.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.18773/12.03.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul apara-

tului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R18773/12.03.2021; 

• Documentația tehnică – faza D.T.A.D.  întocmită de către S.C. AGROBOUTIQUE SRL; 

• Certificatul de urbanism nr.113/17.02.2021 emis în scopul întocmirii documentaţiei tehnice: 

„Desfiinţare Tribune Stadion și Parțial Împrejmuire; 

• Prevederile H.C.L. nr.264/07.11.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip – ”Construire bază sportivă 

TIP1, str. Șoseaua Constanței, nr.18A, Municipiul Mangalia, județul Constanța”, modificată și completată 

prin H.C.L. nr.296/09.12.2019; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modifi-

cările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, Fon-

duri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.d) coroborat cu alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.c), alin.(7) lit.k), 

art.139 alin.(3) lit.e), 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 documentația tehnică (faza D.T.A.D.) aferentă proiectului „Desfiinţare Tribune Stadion 

și Parțial Împrejmuire” întocmită de către S.C. AGROBOUTIQUE S.R.L. 

 

Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico – economici menționați în Documentația tehnică (faza D.T.A.D.) 

aferentă proiectului „Desfiinţare Tribune Stadion și Parțial Împrejmuire” întocmită de către S.C. 

AGROBOUTIQUE S.R.L. conform anexei care se constituie parte integrantă la prezentul act administrativ. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală rezultată din devizul general al investiției în cuantum de 588.076,37 lei cu 

T.V.A. din care C+M = 536.120,59 lei cu T.V.A. 

 

Art.4 Se aprobă desființarea construcțiilor C1 și C2 – tribune situate în Municipiul Mangalia, Șoseaua 

Constanței, nr. 18A, jud. Constanța înscrise în Cartea Funciară a Municipiului Mangalia 111509, având 

următoarele numere cadastrale 111509-C1 și 111509-C2. 

 

Art.5 Se aprobă radierea imobilelor situate în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, nr.18A, jud. 

Constanța, înscrise în Cartea Funciară a Municipiului Mangalia nr.111509, având următoarele numere 

cadastrale 111509-C1 și 111509-C2. 

 



Art.6 Se aprobă scoaterea din inventar a imobilelor C1 și C2 – tribune, situate în Municipiul Mangalia, 

Șoseaua Constanței, nr. 18A, jud. Constanța înscrise în Cartea Funciară a Municipiului Mangalia 

nr.111509, având următoarele numere cadastrale 111509-C1 și 111509-C2. 

 

Art.7 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 cunoscut 

de către cetățeni. 

 

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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