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HOTRAREA NR.109/29.09.2021

noi denumiri de strada in orasul

l10995, nr CF 110995, judeul

teren intravilan, nr.
Constanta, proprietatcaOvidiu,
domnului/doamnei
Burlea cadastral
loan si

Victoria

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în
_edina
Avand in vedere:

ordinar

în data de

29.09.2021,

Proiectul de hotarare si de referatul de aprobare nr. 11679/25.05.2021, ale Primarului orasului Ovidiu,

Scupra George, in calitate de initiator, calitate conferita de prevederile art. 136 alin.(1 ), coroborate cu
cele

ale art.211 din

O.U.G.

nr.

57/2019

privind Codul administrativ

Cererea domnului Burlea loan din data de 22.04.2021, inregistrata la primaria orasului Ovidiu sub

nr.8744/22.04.2021, referitoare la propunerea atribuirii de denumire a strazii in cauza;
Raportul de specialitate nr. 11680/25.05.2021 al Serviciului Juridic

APL din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului ora_ului Ovidiu;
Avizul favorabil nr.11/30.08.2021 al Comisiei Judeene

Instituiei

de Atribuire de Denumiri din cadrul

Prefectului - Judeul Constana;

Extras Carte funciara din data de 26.05.2021 privind terenul identificat prin numar cadastral 110995,

situat in oras Ovidiu, jud. Constanta, tarla nr.78, parcela A421/16, lot.1-,, alee de acces"
Tinand cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu;

Avizul comisiei de specialitate, nr. 1 ,Agricultur,

amenajarea teritoriului i

urbanism, protecie

mediu si turism,, din cadrul Consiliului local al ora_ului Ovidiu;

n temeiul prevederilor
Art. 5, alin. 2 din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, actualizata cu

modificarile si completarile ulterioare;

art. 2 litera,d" din Ordonana nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de demumiri
Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funeionare

a comisiei de auribuire de

deumirijudetene, respectiv a municipiului Bucureti,

SNO
art. 129, alin. (2), lit."c" si alin. (6), lit."d", raportate la cele ale art. 196, alin. 1, lit"'a" din OUG

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
PIN

HOTARTE:
Art.l

Se

aprob

destinatia,alee de

teren intravilan
atribuirea denumirii unci strazi noi din orasul Ovidiu,

acces", identificat

nr

cu

domnului/doamnci Burlea loan si Victoria, dup

110995 si CF 110995,

cadastral

cum

cu

proprietatea

urmeaz:

str. ALUNULUI

Secretarul

hotarare
general al ora_ului va comunica prezenta

Prezenta hotärâre

prezeni

a

fost adoptat

cu

tuturor factorilor

unanimitate de voturi

,pentru" de

locali
din totalul de 17 consilieri
la sedinta ordinara din 29.09,2021

interesai,

în termen legal.

locali
cätre cei 17 consilieri

în functie
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