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HOTĂRÂREA NR.79 

privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12mp situat în Municipiul Mangalia, 

str.Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția pentru 

Protecția Mediului Constanța, în vederea amplasării unei Stații automate de monitorizare 

 a calității aerului, de tip urban 

 

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

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.96/25.05.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia conform procesului – verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R40367 din 25.05.2021; 

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

rului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.40367/27.08.2020; 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R40367 din data de 

18.11.2020; 

• Adresa Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, 

înregistrată cu nr.R40367/24.03.2021;  

• Adresele Agenției pentru Protecția Mediului Constanța înregistrate cu nr.15275 din data de 03.03.2020, 

nr.37001 din data de 07.07.2020, nr.40364 din data de 23.07.2020, respectiv nr.36543 din data de 24.05.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.24/28.02.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Muni-

cipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al U.A.T. Mangalia, Anexa nr.2 poziția nr.13; 

• Prevederile art.6 și art.59 alin.(1) lit.k) din O.U.G. nr.195/2019 privind protecția mediului, aprobată 

prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.349 – 353 – Darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și a art.354-355 

și art.362– Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulteri-

oare; 

• 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.196 alin.(1) lit.a), 

art.197 alin.(1) și alin.(4), 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 darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12mp ce face parte din domeniul privat 

al U.A.T. Municipiul Mangalia, având o valoare de inventar de 0,01 lei, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea 

prelungirii, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, în 

vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului, de tip urban. 

 

Art.2 Terenul prevăzut la art.1 face parte din imobilul teren în suprafață totală de 6000mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, având nr. cadastral 111399, inventariat în domeniul privat al 

Municipiului Mangalia prin H.C.L. nr.24/28.02.2018, Anexa nr.2 poziția nr.13, identificat conform planului 

de amplasare anexat, ce se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 
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Art.3 Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații: 

a) Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită; 

b) Să prezinte, anual, rapoarte cu privire  la activitatea de utilitate publică desfășurată; 

c) Să permită accesul autorităților administrației publice locale, pentru efectuarea controlului asupra 

modului de folosință a terenului; 

d) Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

e) La încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit și liber de orice sarcini; 

f) Să suporte cheltuielile de întreținere a terenului, potrivit destinației sale; 

g) Să nu transmită folosința, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane; 

h) Să aducă la cunoștința Primăriei Municipiului Mangalia orice tulburare adusă dreptului de 

proprietate publică – domeniul privat, precum și existența unor cauze sau iminența producerii unor 

evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului imobil teren. 

 

Art.4 Modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile aferente vor fi prevăzute în protocolul de predare – 

primire a terenului. 

 

Art.5 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia să semneze protocolul de predare – primire, conform 

anexei nr.2 ce se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ, precum și orice alte acte și 

documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ. 

 

Art.6 La finalizarea procedurilor de predare – primire a terenului, se vor modifica evidențele contabile ale 

U.A.T. Municipiul Mangalia în mod corespunzător. 

 

Art.7 Dreptul de folosință gratuită se va înscrie și se va radia, la expirarea termenului prevăzut la art.1, în 

Cartea Funciară a imobilului – teren, în baza actului prin care a fost constituit, respectiv revocat sau prin care 

s-a constatat stingerea acestuia. 

 

Art.8 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Agenției pentru Protecția 

Mediului Constanța, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4 
 

 
 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.79/09.06.2021 

 

 

 

P R O T O C O L 

privind predarea – primirea în folosință gratuită a imobilului teren în suprafață de 12mp, situat în 

Municipiul Mangalia, Str. Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, în vederea amplasării unei Stații automate 

de monitorizare a calității aerului, de tip urban 

 

 

 

 În temeiul: 

• Prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr. 79/09.06.2021 privind darea în 

folosință gratuită a a terenului în suprafață de 12mp situat în Municipiul Mangalia, str. Crișanei, nr.10A, jud. 

Constanța, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea amplasării unei Stații automate de 

monitorizare a calității aerului, de tip urban; 

• Prevederile art.6 și art.59 alin.(1) lit.k) din O.U.G. nr.195/2019 privind protecția mediului, aprobată 

prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.349 – 353 – Darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică art.354 - 355 și 

a art.362 – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

Între: 

 

1. Municipiul Mangalia, cu sediul în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanța, Nr.13, jud. Constanța, 

reprezentată legal de Radu Cristian – Primarul Municipiului Mangalia, prin comisia de predare-primire numită 

prin Dispoziția Primarului Municipiului Mangalia nr. _______/_________, 

 

2. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, cu 

sediul în Municipiul Constanța, Str. Unirii, nr.23, jud. Constanța, reprezentant de __________, 

 

A intervenit prezentul protocol: 

 

Art.1 (1) Municipiul Mangalia transmite în folosință gratuită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin 

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, începând cu 

data prezentului protocol, terenul în suprafață de 12mp, în vederea amplasării unei Stații de monitorizare a 

calității aerului, de tip urban, în municipiul Mangalia. 

(2) Terenul prevăzut la alin.(1) face parte din imobilul în suprafață totală de 6000mp situat în Municipiul 

Mangalia, str. Crișanei, nr.10A, jud. Constanța, având nr. cadastral 111399, inventariat în domeniul privat al 

Municipiului Mangalia prin H.C.L. nr. 24/28.02.20218, Anexa nr.2 poziția nr.13, identificat conform planului 

de amplasare anexat, ce se constituie parte integrantă din prezentul protocol. 

 

Art.2 Obligațiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt, în principal, următoarele: 

a) Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită; 

b) Să prezinte, anual, rapoarte cu privire  la activitatea de utilitate publică desfășurată; 

c) Să permită accesul autorităților administrației publice locale, pentru efectuarea controlului asupra 

modului de folosință a terenului; 

d) Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
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e) La încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit și liber de orice sarcini; 

f) Să suporte cheltuielile de întreținere a terenului, potrivit destinației sale; 

g) Să furnizeze Primăriei Municipiului Mangalia data despre calitatea aerului, la solicitare; 

h) Să nu transmită folosința, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane; 

i) Să aducă la cunoștința Primăriei Municipiului Mangalia cu orice tulburare adusă dreptului de 

proprietate publică – domeniul privat, precum și existența unor cauze sau iminența producerii unor 

evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului imobil teren. 

 

Art.3 Obligațiile Municipiului Mangalia sunt, în principal, următoarele: 

a) Să nu împiedice Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Mediului 

Constanța să folosească terenul până la expirarea termenului prevăzut la art.1; 

b) Să permită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să efectueze pe cheltuiala sa orice amenajări vor 

fi necesare pentru buna funcționare a stației automate de monitorizare a calității aerului în Municipiul 

Mangalia, după obținerea, în prealabil, a autorizațiilor, avizelor și acordurilor prevăzute de legislația 

specifică; 

c) Să asigure accesul la energia electrică necesar funcționării stației automate de monitorizare. 

 

Art.4 Cheltuielile ocazionate de amplasare și funcționarea stației autonome de monitorizare a calității aerului, 

de tip urban, vor fi suportate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția pentru Protecția 

Mediului Constanța. 

 

Art.5 Orice încălcare a prevederilor cu privire la darea în folosință gratuită, dacă nu sunt săvârșite acte și fapte 

considerate a fi infracțiuni, potrivit legii penale, va fi sancționată conform prevederilor art.352 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.6 Demersurile cu privire la înscrierea dreptului de folosință, precum și cheltuielile ocazionate de 

procedurile de publicitate imobiliară, cad în sarcina titularului acestuia. 

 

Art.7 Imobilul – teren ce face obiectului prezentului protocol își păstrează regimul proprietății publice – 

domeniul privat, potrivit legii, pe toată durata transmiterii în folosință gratuită, rămânând în proprietatea 

Municipiului Mangalia. 

 

Art.8 Prezentul protocol s-a încheiat, astăzi, _________, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

MUNICIPIUL MANGALIA   MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR - prin 

 PRIMAR               A.P.M. CONSTANȚA     

    RADU CRISTIAN             DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 


