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HOTĂRÂREA NR.453 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și com-

pletarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia 

  

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.484/13.12.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R91557/13.12.2021; 

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

Mangalia, înregistrat cu nr.91557/09.12.2021; 

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

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr. 91807/09.12.2021; 

• Procesul verbal nr.89894 încheiat în data de 03.12.2021 cu ocazia desfășurării ședinței Comisiei speciale de 

inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Municipiul Mangalia; 

• Prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art. 292, art. 354 – 361 – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a 

unităților administrativ – teritoriale din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Prevederile H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

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

Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.108, 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 declară încetarea uzului și interesului public local a următoarelor bunuri situate pe raza U.A.T. Municipiul 

Mangalia: 

▪ Imobil teren în suprafață de 26mp situat în Municipiul Mangalia, str.Rozelor, nr.3A, bl.G2, sc.B, parter, ap.22 

– extindere, jud.Constanța; 

▪ Imobil teren în suprafață de 35mp situat în Municipiul Mangalia, str.M.I. Dobrogeanu, nr.6A, jud.Constanța; 

▪ Imobil teren în suprafață de 15mp situat în Municipiul Mangalia, Șos.Constanței, nr.8, bl.E, sc.B, ap.3 – 

extindere, jud.Constanța; 
 

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Mangalia în domeniul privat al Municipiului Mangalia 

a imobilelor terenuri identificate conform anexei nr.1, ce se constituie part integrantă din prezentul act administrativ. 
 

Art. 3 Se aprobă actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. 

Municipiul Mangalia cu bunurile imobile – terenuri, prevăzute în anexa nr.2 care se constituie parte integrantă din 

prezentul act administrativ. 
 

Art.3 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 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință (domnul Tanasă Neculai nu participă la dezbateri și la vot având un 

interes patrimonial) și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
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Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.453/22.12.2021 

 

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIULUI PRIVAT AL 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE MANGALIA 

 

 

Secțiunea I  bunuri imobile 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumire

a bunului 
Elementele de identificare 

Anul 

dobândirii 

și/sau al 

dării în 

folosință 

Valoare

a de 

inventar 

(mii lei) 

Situația juridică 

actuală 

Denumire act de 

proprietate sau alte 

acte doveditoare 

1 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str. Rozelor, nr.3A, Bl.G2, 

sc.B, parter, ap.22-extindere, 

intravilan, suprafața 26 m.p. 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 

Trecere din 

domeniul public 

(H.G. 904 din 

22.08.2002) în 

domeniul privat 

2 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str.M.I. Dobrogeanu, nr.6A, 

intravilan, suprafața 35 m.p., 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 

Trecere din 

domeniul public 

(H.G. 904 din 

22.08.2002) în 

domeniul privat 

3 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Șos. Constanței, nr.8, bl.E, 

sc.B, ap.3-extindere, 

intravilan, suprafața 15 m.p., 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 

Trecere din 

domeniul public 

(H.G. 904 din 

22.08.2002) în 

domeniul privat 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.453/22.12.2021 

 

 

INVENTARUL  BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – 

TERITORIALE MANGALIA 

 

 

Secțiunea I  bunuri imobile 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumire

a bunului 
Elementele de identificare 

Anul 

dobândirii 

și/sau al 

dării în 

folosință 

Valoarea 

de 

inventar 

(mii lei) 

Situația 

juridică 

actuală 

1 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str. Rozelor, nr.3A, Bl.G2, sc.B, 

parter, ap.22-extindere, intravilan, 

suprafața 26 m.p. categoria de 

folosință curți construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

2 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str.M.I. Dobrogeanu ,nr.6A, 

intravilan, suprafața 35 m.p., 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

3 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Șos. Constanței, nr.8, bl.E, sc.B, 

ap.3-extindere, intravilan, suprafața 

15 m.p., categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

4 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Stațiunea Olimp, Str. Trandafirilor, 

nr.37E–extindere, intravilan, 

suprafața 143 m.p., categoria de 

folosință curți construcții 

- 
0 

 

Domeniul 

privat 

5 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Stațiunea Venus, str. Nicolae Iorga, 

nr.44, intravilan, suprafața 629 m.p., 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

6 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str. Nicolae Păulescu, nr.10 -

extindere sud, intravilan, suprafața 

281 m.p. categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

7 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str. Petru Maior, nr.17-extindere, 

intravilan, suprafața 62 m.p., 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

8 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str. Albatros, nr.3, bl.103, sc.C, 

parter, ap.3-extindere, intravilan, 

suprafața 19 m.p., categoria de 

folosință curți construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 

9 ‘’-‘’ 
Imobil 

teren 

Str. George Murnu, nr.8-extindere, 

intravilan, suprafața 72,24 m.p., 

categoria de folosință curți 

construcții 

- 0 
Domeniul 

privat 
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