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HOTĂRÂREA NR.31 

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Municipiului Mangalia 

 

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

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.376/17.12.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.70948/17.12.2020; 

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

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.157/04.01.2021; 

• Contractul de închiriere nr.3/27.01.2015, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.11/15.04.2016, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.2/19.01.2015, modificat prin actul adițional nr.1/02.07.2019; 

• Contractul de închiriere nr.21/06.05.2016, modificat prin actul adițional nr.1/28.06.2019; 

• Contractul de închiriere nr.18/12.05.2015, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.36/01.09.2011, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.75/01.11.2011, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.16/23.04.2015, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.6/06.02.2015, modificat prin actul adițional nr.1/22.07.2019; 

• Contractul de închiriere nr.28/20.05.2014, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.51/10.08.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.82/01.12.2011, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.27/09.11.2015, modificat prin actul adițional nr.1/19.10.2020; 

• Contractul de închiriere nr.37/01.11.2010, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.76/01.11.2011, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.17/01.04.2009, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.29/01.08.2010, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.67/13.12.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.66/13.12.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.65/13.12.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.28/01.08.2010, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.38/01.11.2010, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.41/22.07.2014, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.29/11.05.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.33/01.06.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.119/18.12.2019; 

• Contractul de închiriere nr.37/30.07.2019; 

• Contractul de închiriere nr.17/14.03.2014, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.24/10.05.2019; 

• Contractul de închiriere nr.13/10.02.2014, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.9/03.02.2014, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.117/09.12.2019; 

• Contractul de închiriere nr.114/04.12.2019; 

• Contractul de închiriere nr.39/22.08.2019; 

• Contractul de închiriere nr.47/01.09.2011, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.15/13.02.2014, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Contractul de închiriere nr.20/17.03.2012, modificat prin actele adiționale ulterioare; 
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• Prevederile H.C.L. nr.124/23.08.2002 privind repartizarea unor locuinţe; 

• Prevederile H.C.L. nr.136/27.06.2003 privind repartizarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă; 

• Prevederile H.C.L. nr.162/26.09.2003 privind reglementarea juridică a unor spaţii şi repartizarea unor 

locuinţe; 

• Prevederile H.C.L. nr.97/21.05.2004 privind repartizarea unor locuinţe; 

• Prevederile H.C.L. nr.218/30.09.2005 privind reglementarea juridică şi repartizarea unor spaţii de 

locuit; 

• Prevederile H.C.L. nr.315/20.12.2005 privind repartizarea unor locuinţe; 

• Prevederile H.C.L. nr.143/29.05.2007 privind repartizarea locuinţelor sociale din lotizarea H; 

• Prevederile H.C.L. nr.7/15.01.2010 privind repartizarea locuinţelor sociale din str. M.I. Dobrogeanu, 

Lotizarea F; 

• Prevederile H.C.L. nr.31/29.01.2010 privind modificarea H.C.L. nr. 7/15.01.2010 şi darea în admi-

nistrare a locuinţelor Serviciului Public Creşe, Asistenţă Socială, Cultură, Sport, Igienă Publică; 

• Prevederile H.C.L. nr.133/29.09.2011 privind reglementarea juridică a unor spaţii de locuit; 

• Prevederile H.C.L. nr.29/04.04.2016 privind aprobarea unui schimb de locuinţe, beneficiar Memet 

Bahar; 

• Prevederile H.C.L. nr.227/24.10.2018 privind reglementarea juridică a unor spaţii locative situate în 

Municipiul Mangalia şi mutarea din Barăcile S, P+Pa şi K a chiriaşilor titulari ai unor contracte de închiriere 

valabile; 

• Prevederile H.C.L. nr.79/11.04.2019 privind mutarea doamnei Bracău Bahar din Baraca K, cam.5 în 

locuinţa socială situată în municipiul Mangalia, str. Mihail Sebastian, nr.11, jud. Constanţa; 

• Prevederile H.C.L. nr.86/24.07.2011 privind aprobarea Regulamentului de acordare a locuințelor în 

regim de închiriere și a locuințelor sociale construite în Municipiul Mangalia precum și a criteriilor de repar-

tizare; 

• Prevederile H.C.L. nr.37/22.09.2016 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.86 

din 24.07.2011; 

• Prevederile H.C.L. nr.21/30.03.2017 privind completarea/modificarea H.C.L. nr.37/22.09.2016, în 

sensul actualizării criteriilor de acces și repartizare a locuințelor în regim de închiriere și sociale; 

• Prevederile H.C.L. nr.58/04.05.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Mangalia să sem-

neze actele juridice pentru bunurile imobile ce fac parte din domeniul public sau privat al U.A.T. Mangalia 

sau se află în administrarea autorităților administrației publice locale; 

• Prevederile Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

• Art. 1777 – 1835 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și comple-

tările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Socială, Sănătate, 

Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(7) lit.q), art.139 alin.(3) lit.g), 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 com-

pletările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor sociale pe o perioadă de 1 (un) an pentru 

chiriașii menționați în anexa care face parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Actele adiționale de prelungire a contractelor de închiriere vor fi încheiate numai pentru chiriașii care 

îndeplinesc criteriile de acces pentru locuințele sociale aprobate prin H.C.L. nr.37/22.09.2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, și nu figurează cu debite restante la chirie, întreținere/ utilităţi și 

bugetul local al municipiului Mangalia, pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare 

conform prevederilor legale. 
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Art.3 Se mandatează Compartimentul Fond Locativ din cadrul Direcției Management Fiscal și Control Ve-

nituri să întocmească actele adiționale la contractele de închiriere, conform anexei care face parte integrantă 

din prezentul act administrativ. 

 

Art.4 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. 

 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


