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HOTĂRÂREA NR. 61 

privind modificarea parțială și completarea H.C.L. nr.160/25.07.2019 privind aprobarea  

documentației REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  

AL MUNICIPIULUI MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANTA  

 

 

 Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2021, 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr.72/14.04.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia, cu amendamentul aprobat conform procesului – verbal al ședinței; 

 Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.27909/14.04.2021; 

 Raportul de specialitate al Arhitectului – șef nr.28530 din data de 15.04.2021; 

 Erata înregistrată cu nr.29583 din data de 21.04.2021 înaintată de S.C. VISIOTEHNIK S.R.L. 

(elaborator Documentația de Urbanism – P.U.G.); 

 Erata înregistrată cu nr.27875 din data de 14.04.2021 înaintată de S.C. VISIOTEHNIK S.R.L. 

(elaborator Documentația de Urbanism – P.U.G.); 

 Extrasul de carte funciară pentru informare nr.111002 pentru imobilul – teren, în suprafață de 5009,00 

m2 cu  nr. CAD 111002; 

 Certificatul de urbanism nr.231 din data de 23.05.2018 emis în scopul Realizarea obiectivului de 

investiții „Construire Depou Autobuze Electrice aferente Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”; 

 Prevederile H.C.L. nr.109/20.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Depou Autobuz Electrice” aferent Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă”; 

 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 construcții, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

Mangalia; 

În temeiul 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 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 imobilul situat în 

Municipiul Mangalia, Str. Metalurgiei, nr.1, Jud. Constanța având numărul cadastral 111002 astfel: 

 

„Trecerea imobilului – teren – din zona funcțională L1b – subzona de locuire individuală cu regim de 

construire continuu sau discontinuu cu înălțime maxima de P+2E situată în afara zonelor de protecție a 

valorilor istorice și arhitectural – urbanistice, în zona funcțională T1a – zona transporturi rutiere (parcuri 

autobaza, baze pentru transport în comun, hale, depouri)”. 
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Art.11 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 CONSTANȚA, în sensul îndreptării inadvertențelor materiale aferente planșelor 3.1, 

3.2 și 3.3 și Regulamentul Local de Urbanism, astfel: 

 

a) În planurile 3.1, 3.2 și 3.3 din Planul Urbanistic General al Municipiului Mangalia se elimină 

interdicția de construire până la elaborarea P.U.Z.; 

 

b) În Regulamentul Local de Urbanism la prevederile Capitolului II – Prescripții specifice – II.1 Zona 

Centrală și II.4 Zona Mixtă – M – Secțiunea II: Condiții de amplasare, echipare și configurare a 

clădirilor – Art.13 ”Spații verzi și spații plantate” pentru zonele centrale, respectiv C1, C2 și M1, se 

elimină prevederea referitoare la realizarea P.U.Z. pentru spațiile libere și plantate.” 

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.160/25.07.2019, rămân neschimbate. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, precum și Instituției Prefectului 

– Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 

cunoștință cetățenilor municipiului. 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință dintr-un număr de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 22.04.2021                                    

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


