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NR. 115/29.09.2021

pentru actualizarca inventarului domeniului

privat al ora_ului Ovidiu în

luna

septembrie 2021

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta, ordinara" din data de 29.09.2021,
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare nr.22868/23.09.2021 privind actualizarca inventarului domeniului privat al orasului Ovidiuu

in luna septembrie 2021;

Referatul de aprobare nr. 22866/23.09.202 1 al domnului primar, Scupra Gcorgc;
sub nr.
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic al Primarici Ovidiu, inregistrat
Avizul de legalitate al sccretarului orasului Ovidiu

22867/23.09.2021;

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;

Tinand cont de:
Procesul verbal al comisiei

speciale de inventariere a

bunurilor imobile

ce

apartin domeniului privat al

orasului

Ovidiu din data de 22.09.2021.

In conformitatecu:
Prevederile art. 354 si urmatoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul

prevederilor art.129, alin.(2),

lit."c" coroborate

cu

cele ale art. 196 alin

(1),

lit.

a)

din OUG 57/3 iulie

2019 privind Codul administrativ,

HOTR TE:
Art. 1 Se

aproba

capitolul terenuri,
Art. 2 Se

actualizarca inventarului domeniului

conform Ancexei ata_ate,

aproba raportul de

care

evaluare

Ora_ Ovidiu, Str. Teiului, Nr. 18A.
Art. 3 Se aproba raportul de evaluare

face parte

privat al ora_ului

integrant

Ovidiu în luna septembrie

2021, la

din prezenta hotärâre.

nr.

21726/13.09.2021

pentru imobilul

nr.

19888/18.08.2021

pentru imobilul

-

teren

în suprafa

de 160 mp,

teren

în suprafa

de 347 mp,

situat în

situat în

-

Ora_ Ovidiu, Str. Pescarilor, Nr. 2.

Secretarul

ora_ului

Prezenta hotarare

va
a

comunica prezenta hotrâre

fost aprobata

cu

tuturor factorilor

unanimitate de voturi

interesai, în

termen

,pentru" de catre cei

legal.

17 consilieri locali

prezenti

din totalul de 17 consilieri in funetie.
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