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HOT�RÂREA NR. 12/31.01.2022 
pentru trecerea unui bun imobil din domeniul public in domeniul privat al orasului Ovidiu, in vederea 

scoaterii din functiune si casarii acestuia 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ,, ordinara" din data de 31.01.2022, luánd în discu�ie: 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr.2045/31.01.2022 al domnului primar, Scupra George 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic al Primariei Ovidiu, inregistrat sub nr.2044/31.01.2022 

Avizul de legalitate al secretarului orasului Ovidiu, 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;

Tinand cont de:

Certificatul de urbanism nr. 450/22.10.2021 pentru desfintare imobil C1 - punct termic, str. Amurgului nr. 45 

orasul Ovidiu, jud. Constanta; 

Incheierea de carte funciara nr. 75226/03.08.2015 cu privire la intabularea imobilului din str. Amurgului nr. 45,

orasul Ovidiu, jud. Constanta in domeniul public al orasului Ovidiu; 

Extrasul de carte funciara nr. 153710/07.10.2021 pentru imobilul descris anterior;

Raportul de expertiza tehnica pentru desfintarea imobilului punct temic situat in orasul Ovidiu, str. Amurgului nr. 

45, jud. Constanta; 

In conformitate cu:
Prevederile art. 7, alin. (16), (16^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

Prevederile OG nr. 112/31.08.2000, privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale; 

In temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit."e" coroborate cu cele ale art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 57/3 iulie

2019 privind Codul administrativ, 

HOT�R ��TE: 

Art. 1 Se aproba trecerea bunului imobil-punct termic, situat in orasul Ovidiu, str. Amurgului nr. 45, 

judetul Constanta, identificat cu IE 109029-C, din domeniul public al orasul Ovidiu in domeniul privat al acestuia, 

in vederea scoaterii din functiune si casarii acestuia; 

Art. 2 Se aproba demolarea bunului imobil identificat la art. 1 pe baza autorizatiei de construire, ce va fi 

obtinuta in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 450/22.10.2021. 
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Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste serve
din

adrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ovidiu. 

Secretarul ora_ului va comunica prezenta hotärâre tuturor factorilor interesa�i, în termen iega 

Prezenta hotarare a fost aprobata unimitate 

de voturi ,,pentru" 
de catre cei 12 

consilieri 
locali prezenti

din totalul de 17 consilieri in functie.
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