
 1 

 
HOTĂRÂREA NR.36 

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenului în suprafață de 20802mp, situat în Munici-

piul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, Jud. Constanța, către Agenția Națională pentru 

Locuințe, pe durata realizării investiției ”Locuințe prin credit ipotecar” 

 

 

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

 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.24/03.02.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R70027/03.02.2021; 

• Adresele înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.27808/03.05.2018 și 

nr.44539/13.08.2020 înaintate de Agenția Națională pentru Locuințe – A.N.L.; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic – Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R70027 din data 

de 15.12.2020; 

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

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.70027 din data de 14.12.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.200/24.07.2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic 

Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent,  pentru ”LOTIZARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN FOLO-

SINȚĂ GRATUITĂ AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, PE DURATA REALIZĂRII IN-

VESTIȚIEI – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, PE TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL MAN-

GALIA, STAȚIUNEA JUPITER” – Mun. Mangalia, stațiunea Jupiter – Cap Aurora, str. Gala Galaction, nr. 

1A, Jud. Constanța, BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.211/31.08.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 

44112mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, str. Gala Galaction, Nr.1A, Jud. Constanța; 

• Prevederile art.2 și art.3 din Legea nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locu-

ințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

Municipiului Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit. c) coroborat cu alin.(6) lit. b), 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 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, către Agenția Națională 

pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului în suprafață de 20802mp format din 43 de loturi, identificat conform 

planului – anexa nr.1, ce se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ, situat în intravilanul 

Municipiului Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, Nr.1A, Jud. Constanța, aflat în proprietatea 

privată a Municipiului Mangalia, în vederea realizării investiției “Locuințe prin credit ipotecar”, respectiv 

43 de unități locative. 

 

Art.2 Suprafața de teren de 20802mp, respectiv un număr de 43 de loturi de teren, aparținând domeniului 

privat al Municipiului Mangalia se identifică conform anexei nr.2 ce se constituie parte integrantă din pre-

zentul act administrativ. 
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Art.3 (1) Pe terenul prevăzut la art.1 se vor asigura din bugetul local resursele necesare pentru execuția și 

finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, 

căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.) până la recepția la terminarea locuințelor, potrivit planurilor de 

urbanism aprobate în conformitate cu legislația în vigoare. 

          (2) La finalizarea lucrărilor, terenul aferent, menționat la art.1, va fi predat Unității Administrativ Te-

ritoriale Municipiul Mangalia, pe baza de protocol de predare-primire. 

 

Art.4 Se aprobă contractul care urmează a fi încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și U.A.T. 

Municipiul Mangalia, conform anexei nr.3, care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.5 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia în vederea semnării contractului aprobat potrivit art.4, 

a protocolului de predare-primire, precum și a oricăror alte acte necesare în vederea ducerii la îndeplinire a 

prezentului act administrativ. 

 

Art.6 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către Agenția Națională 

pentru Locuințe, 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 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.36/29.03.2021 

 

 

 

 

 

LOTURI SUPRAFAȚĂ (mp) NR. CADASTRAL 

Lot 1 712 112096 

Lot 2 741 112097 

Lot 3 688 112098 

Lot 4 672 112099 

Lot 5 440 112100 

Lot 6 464 112101 

Lot 7 518 112102 

Lot 8 479 112103 

Lot 9 452 112104 

Lot 10 461 112105 

Lot 11 455 112106 

Lot 12 459 112107 

Lot 13 500 112108 

Lot 14 466 112109 

Lot 15 437 112110 

Lot 16 424 112111 

Lot 17 424 112112 

Lot 18 424 112113 

Lot 19 424 112114 

Lot 20 425 112115 

Lot 21 408 112116 

Lot 22 434 112117 

Lot 23 425 112118 

Lot 24 425 112119 

Lot 25 425 112120 

Lot 26 425 112121 

Lot 27 426 112122 

Lot 28 421 112123 

Lot 29 647 112124 

Lot 30 578 112125 

Lot 31 503 112126 

Lot 32 454 112127 

Lot 33 391 112128 

Lot 34 429 112129 

Lot 35 410 112130 

Lot 36 406 112131 

Lot 37 476 112132 

Lot 38 443 112133 

Lot 39 522 112145 

Lot 40 534 112134 
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Lot 41 533 112135 

Lot 42 539 112136 

Lot 43 483 112137 

TOTAL 

Suprafață m.p. 
20802  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.3 la H.C.L. nr.36/29.03.2021 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

LOCUINŢE 

U.A.T. MUNICIPIUL  

MANGALIA 

  

Nr. _______________________ Nr. _______________________ 

 

 

CONTRACT 

Nr. ………………./………………………… 

 

 

Între: 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în mun. Bucureşti, B-dul Unirii nr. 61, bl. 

F3, sector 3, telefon 021.314.60.11, fax 021.313.61.11, reprezentată prin Director General Adrian  

CHIȚESCU,  

Şi  

U.A.T. MINICIPIUL MANGALIA cu sediul în Șos. Constanței, nr.13, municipiul Mangalia, judeţul 

Constanța, telefon 0241.751.060, fax 0241.755.606, email: secretariat@primaria.mangalia.ro, reprezentat 

prin Primar Cristian RADU, 

 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului  Mangalia nr.36/29.03.2021, s-a încheiat 

prezentul contract:  

 

Capitolul I 

Obiectul contractului 

 

Art. 1. (1) Obiectul contractului îl constituie transmiterea terenului destinat construirii de locuinţe cu 

credit ipotecar, în suprafaţă totală de 20802 mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala 

Galaction, nr.1A, Jud. Constanța, din administrarea U.A.T. Municipiul Mangalia în folosinţa gratuită 

Agenţiei Naţionle pentru Locuinţe. 

(2) Loturile propuse a fi transmise către Agenția Națională pentru Locuințe au următoarele cărți 

funciare: lot 1 -112096, lot 2 -112097, lot 3 -112098, lot 4 -112099, lot 5 -112100, lot 6 -112101, lot 7 -

112102, lot 8 -112103, lot 9 -112104, lot 10 -112105, lot 11 -112106, lot 12 -112107, lot 13 -112108, lot 14 

-112109, lot 15 -112110, lot 16 -112111, lot 17 -112112, lot 18 -112113, lot 19 -112114, lot 20 -112115, lot 

21 -112116, lot 22 -112117, lot 23 -112118, lot 24 -112119, lot 25 -112120, lot 26 -112121, lot 27 -112122, 

lot 28 -112123, lot 29 -112124, lot 30 -112125, lot 31 -112126, lot 32 -112127, lot 33 -112128, lot 34 -

112129, lot 35 -112130, lot 36 -112131, lot 37 -112132, lot 38 -112133, lot 39 -112145, lot 40 -112134, lot 

41 -112135, lot 42 -112136, lot 43 -112137.  

(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1), Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va realiza prin programul de 

construcții locuinţe proprietate personală cu credit ipotecar, un număr de 43 unități locative cu regim de 

înălțime S/D+P+1E+2E. 

(4) Pe terenul prevăzut la alin.(1), U.A.T. Municipiul Mangalia va realiza lucrări de drumuri, lucrări 

necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de 

urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Art. 2. (1) Terenul identificat conform prevederilor art. 1 se transmite în folosinţă gratuită Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe de către U.A.T. Municipiul Mangalia, pe durata executării construcţiilor de 

locuinţe, până la predarea acestora către beneficiarii de credit. 

(2) Preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire între 

U.A.T. Municipiul Mangalia şi Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. 

(3) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire terenul rămâne in administrarea U.A.T. 

Municipiul Mangalia. 

 

Capitolul II 

Documentele contractului 

 

Art. 3. (1) Identificarea terenului prevăzut la art.1 alin. (1) se realizează pe baza unei documentaţii care 

face parte integrantă din prezentul Contract şi cuprinde: 

a) Schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă 

(Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.36/29.03.2021, cu modificările ulterioare); 

b) Numărul de unități de locuit propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr.1); 

c) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.36/29.03.2021cu modificările ulterioare, 

de transmitere în folosinţă gratuită a terenului destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe. 

d) Documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii; 

d) Extrase de Carte Funciară. 

 

Capitolul III 

Durata contractului 

 

Art. 4. Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează după executarea 

construcţiei şi a utilităţilor aferente construcţiei, recepția la terminarea lucrărilor a tuturor unităților locative 

şi semnarea protocolului de predare-primire privind returnarea terenului către  U.A.T. Municipiul Mangalia  

de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

 

Capitolul IV 

Obligaţiile părţilor 

 

Art. 5. U.A.T. Municipiul Mangalia se obligă: 

(1) Să transmită în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţională pentru Locuinţe terenul în suprafaţă totală 

de 20802 mp, situat în județul Constanța, Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str. Gala Galaction, nr.1A, 

Jud. Constanța, identificat prin Cartile funciare nr: 112096, 112097, 112098, 112099, 112100, 112101, 

112102, 112103, 112104, 112105, 112106, 112107, 112108, 112109, 112110, 112111, 112112, 112113, 

112114, 112115, 112116, 112117, 112118, 112119, 112120, 112121, 112122, 112123, 112124, 112125, 

112126, 112127, 112128, 112129, 112130, 112131, 112132, 112133, 112145, 112134, 112135, 112136, 

112137, cu numerele cadastrale: 112096, 112097, 112098, 112099, 112100, 112101, 112102, 112103, 

112104, 112105, 112106, 112107, 112108, 112109, 112110, 112111, 112112, 112113, 112114, 112115, 

112116, 112117, 112118, 112119, 112120, 112121, 112122, 112123, 112124, 112125, 112126, 112127, 

112128, 112129, 112130, 112131, 112132, 112133, 112145, 112134, 112135, 112136, 112137, pe toată 

durata executării construcţiei. 

(2) Să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcină. 

(3) Să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate 

de acestea, conform prevederilor in vigoare, dacă este cazul. 

(4) Să obţină extras de Carte Funciară, pentru loturile destinate construirii de locuințe prorietate 

personală cu credit ipotecar. 
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(5) Să asigure din bugetul local resursele necesare şi să finalizeze execuţia utilităţilor aferente 

construcţiilor (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie), căi de acces, iluminat public, alei pietonale, 

spaţii verzi, pană la predarea locuinţelor către beneficiarii de credit. 

(6) Să elaboreze studiul de fezabilitate pentru utilităţi şi să obţină toate avizele conform certificatului 

de urbanism, inclusiv acordul unic, pentru utilitățile aferente locuințelor; 

(7) Să respecte termenele de execuţie şi punere în funcţiune a utilităţilor, corelate cu graficele de 

execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, împreună cu antreprenorul general la încheierea 

contractului de execuţie a locuinţelor (inclusiv eventualele decalări de termene independente de voinţa celor 

două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor; 

(8) Să solicite eliberarea documentelor de urbanism în numele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

Art. 6. Agenţia Naţionala pentru Locuinţe se obligă: 

(1) Să primească în folosinţa gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe proprietate personală 

cu credit ipotecar, a terenului în suprafaţa totală de 20802 m.p. situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea 

Venus, Str. Gala Galaction, nr.1A, Jud. Cinstanța, identificat prin Carțile funciare nr. 112096, 112097, 

112098, 112099, 112100, 112101, 112102, 112103, 112104, 112105, 112106, 112107, 112108, 112109, 

112110, 112111, 112112, 112113, 112114, 112115, 112116, 112117, 112118, 112119, 112120, 112121, 

112122, 112123, 112124, 112125, 112126, 112127, 112128, 112129, 112130, 112131, 112132, 112133, 

112145, 112134, 112135, 112136, 112137 cu numerele cadastrale:  112096, 112097, 112098, 112099, 

112100, 112101, 112102, 112103, 112104, 112105, 112106, 112107, 112108, 112109, 112110, 112111, 

112112, 112113, 112114, 112115, 112116, 112117, 112118, 112119, 112120, 112121, 112122, 112123, 

112124, 112125, 112126, 112127, 112128, 112129, 112130, 112131, 112132, 112133, 112145, 112134, 

112135, 112136, 112137, liber de orice sarcini.  

(2) Să elaboreze documentaţia necesară execuţiei locuințelor prevăzute la art. 1 alin. (2) al prezentului 

contract; 

(3) Să obţină autorizaţia de construire şi avizele necesare; 

(4) Să execute construcţiile de locuinţe proprietate cu credit ipotecar conform contractelor de mandat;  

(5) Să predea terenul pe bază de protocol de predare-primire la finalizarea lucrărilor și semnarea 

recepției la terminarea lucrărilor a tuturor unităților locative, către U.A.T. Municipiul Mangalia; 

(6) Să aducă la cunoştinţă, în scris U.A.T. Municipiul Mangalia, termenele de finalizare a locuinţelor, 

în conformitate cu graficele de execuţie; 

(7) Să aducă la cunostinţă, în scris, U.A.T. Municipiul Mangalia, locuinţele recepţionate în 

conformitate cu procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 

Capitolul V 

Răspunderea contractuală 

 

Art. 7. Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a 

pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare. 

 

Capitolul VI 

Forţa majoră 

 

Art. 8. (1) Prin forţa majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu 

lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. 

(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care acţionează aceasta. 

(3) Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, în 24 de ore şi în mod 

complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, in vederea limitării 

consecinţelor. 

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 

din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese.  

   

Capitolul VII 

Încetarea contractului 

 

Art. 9. Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii: 

(1) Expirarea duratei contractului, respectiv la semnarea protocolului de predare-primire a terenului 

încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi U.A.T. Municipiul Mangalia; 

(2) Înainte de termen cu acordul scris al ambelor părţi. 

Art. 10. Indiferent de cauza încetarii înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor vor fi 

îndeplinite până la data la care va înceta contractul. 

Art. 11. Încetarea contractului prin ajungerea la termen conform art. 4 din prezentul contract (expirarea 

duratei de valabilitate), impune stingerea obligaţiilor părţilor. 

Art. 12. Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în situația 

prevăzută la art. 9 alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări. 

 

Capitolul VIII 

Litigii 

  

Art. 13. Litigiile apărute între părţi, pe perioada derulării contractului se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

Art. 14. Dacă părţile nu ajung la o întelegere pe cale amiabila litigiile vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Capitolul IX 

Dispoziţii finale 

 

Art. 15. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. 

Art. 16. Completările sau modificările ce se vor aduce prezentului contract după semnarea lui se vor 

efectua prin act adiţional semnat şi ştampilat de cele două părţi. 

 

Prezentul Contract s-a încheiat azi ………………… în 2 (două) exemplare, câte 1 (un) exemplar 

pentru fiecare parte, toate având aceeaşi valabilitate.  

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

LOCUINŢE 

DIRECTOR  GENERAL, 

U.A.T. Municipiul Mangalia 

PRIMAR, 

 

 


