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HOTĂRÂREA NR.78 

privind aprobarea documentației de urbanism 

 PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) și a REGULAMENT  DE URBANISM (R.L.U.)  

aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR” Municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.107, jud. Constanța   

BENEFICIAR: U.A.T. Mun. Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.104/31.05.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.38343 din 31.05.2021; 

• Raportul de specialitate al Arhitectului-șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia înregistrat cu nr.38568 din 02.06.2021; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic – Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului din ca-

drul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.38778 din 02.06.2021; 

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

 

În baza documentelor: 

• Avizul prealabil de oportunitate nr.83287 din data de 28.11.2018 în vederea inițierii întocmirii documentației 

de urbanism Plan Urbanistic Zonal aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR”, strada Oituz, nr.107; 

• Avizul de oportunitate cu nr. RI 23264 din 04.04.2019 în vederea inițierii întocmirii documentației de 

urbanism Plan Urbanistic Zonal aferent „ÎNFIINȚARE CIMITIR”, str. Oituz, nr. 107. 

• Prevederile H.C.L. nr.268/06.12.2018 privind aprobarea inițierii Planului Urbanistic Zonal și a 

Regulamentului de Urbanism aferent, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE CIMITIR”, pe terenul situat în Municipiul 

Mangalia, str. Oituz, nr.107, jud. Constanța; 

• Certificatul de urbanism nr.58 emis în data de 07.02.2019 în scopul: Întocmire documentație de urbanism 

PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT  DE URBANISM aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR”; 

• Procesul verbal de recepție nr.3908 din 21.08.2019 emis de O.C.P.I. Constanța – B.C.P.I. Mangalia; 

• Avizul Arhitectului – Șef nr.38066 din data de 28.05.2021; 

• Studiul de circulație elaborat de S.C. DRUMPROIECT MACRI S.R.L. – februarie 2021; 

• Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție PLAN 

URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT  DE URBANISM aferent ”ÎNFIINȚARE CIMITIR”, situat în municipiul 

Mangalia, str. Oituz, nr.107, înregistrat sub nr.1/06.01.2021, elaborat de S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L.; 

• Studiu hidrogeologic privind impactul Planului Urbanistic Zonal și al Regulamentului  de Urbanism asupra 

apelor subterane în urma înființării cimitirului amplasat în U.A.T. Municipiul Mangalia, Jud. Constanța, elaborat de 

S.C. VIOREL PAUL CONSTACHE S.R.L. Constanța – 30 octombrie 2020; 

• Studiu Geotehnic – Proiect PLAN URBANISTIC ZONAL și REGULAMENT  DE URBANISM aferent 

”ÎNFIINȚARE CIMITIR”, str. Oituz, nr.107, municipiul Mangalia, Jud. Constanța, elaborat de Ing. Ana Gh. Ionescu; 

 

Luând în considerare Avizele tehnice specificate în certificatul de urbanism precum: 

Avizele și acordurile pentru utilitățile urbane și infrastructură: 

• Avizul de amplasament nr.478/2593 din 03.06.2019 emis de S.C. RAJA S.A CONSTANTA; 

• Avizul condiționat nr.262821326/18.04.2019 emis de E-Distribuție Dobrogea S.A.; 

• Avizul de amplasament nr.601/19.04.2019 emis de S.C. MEGACONSTRUCT S.A.; 

• Avizul condiționat nr.778/22.05.2019 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA S.A.; 

 

Avizele specifice ale administrației publice centrale și ale serviciilor descentralizate ale acestora:   

• Avizul condiționat nr.17/12.05.2021 emis de Consiliul Județean Constanța; 

• Avizul favorabil nr. DT-4283/10.06.2019 emis de Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Apărării; 

• Avizul favorabil nr.7/2/1684/28.05.2019 emis de Sucursala Regională CF Constanța; 

• Avizul condiționat nr.1322/U/08.07.2019 emis de Ministerul Culturii Și Identității Naționale – Direcția 

Județeană pentru Cultură Constanța; 

• Decizia  nr.191/05.02.2021 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța; 
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Ținând seama de prevederile: 

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările  

ulterioare; 

- Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată şi 

completată;   

- Prevederile Planului Urbanistic General și ale Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Mangalia nr. 33/2000 cu prelungire de valabilitate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 205 / 2013;       

- Prevederile Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate prin Ordinul nr. 2701/ 2010;   

Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism  aprobate prin Ordinul 233 / 2016; 

 

  Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare și luând în considerare Procesul – verbal de informare și consultare a publicului 

nr.17997 din 14.03.2019;  

 

  În temeiul prevederilor 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 Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism – PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) și REGULAMENT DE URBA-

NISM (R.L.U.) pentru terenul situat în Municipiul Mangalia, str. Oituz, nr.107, Jud. Constanța, în vederea realizării 

proiectului „ÎNFIINȚARE CIMITIR ”, beneficiar fiind U.A.T. Municipiul Mangalia, în conformitate cu Avizul Arhi-

tectului – Șef nr. 38066  din data de 28.05.2021, planșele de reglementări urbanistice și memoriul de prezentare, vizate 

spre neschimbare. 

 

Art.2 Documentația de urbanism care face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații 

de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite. 

 

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea 

autorizației de construire. 

 

Art.4 Arhitectul – șef, prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat prin 

art.1 din prezentul act administrativ, în Planul Urbanistic General. 

 

Art.5 Primarul Municipiului Mangalia va duce la îndeplinire prezentul act administrativ prin Arhitectul – Șef al 

Municipiului Mangalia. 

 

Art.6 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 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 09.06.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 




































































