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HOT�RAREA NR.129/28.10.2021 
P d mcetarea definitiva a efectelor juridice a unor contracte prevazute in Anexele nr. I si 2 la 

HCL Ovidiu nr. 79/24.06.2021 pentru retragerea dreptului de folosinta a beneficiarilor terenurilor 

Care nu si-au indeplinit obligatiile contractuale privind realizarea constructilor pe parcelele 

atribuite in baza Legii nr. 15/2003 si rezilierea unor contracte de concesiune pentru neindeplinirea 

clauzelor contractuale prevazute de art. 5, cap. I ,Obligatiile partilor". 

ConsiliulLocal al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin�� ordinar� in data de 28.10.2021, 

Având în vedere: 

Proiectul de hotarare nr.25524/22.10.2021 privind incetarea definitiva a efectelor juridice a unor 

contracte prevazute in Anexele nr. 1 si 2 la HCL Ovidiur. 79/24.06.2021 pentru reragerea dreptului de 

folosinta a beneficiarilor de terenuri care nu si-au indeplinit obligatile contractuadle privind reaizarea 

constructiilor pe parcelele atribuite in baza Legi nr. 15/2003 si rezilierea unor contracte de concesiune

pentru neimdeplinirea clauzelor contractuale prevazute de art. 5, cap. 1, Obligatile partilor" 

Referatul de aprobare nr.2552/22.10.2021 al domnului Primar, Scupra George: 

Raportul de specialitate nr.25523/22.10.2021 al Serviciului ADPP si Utilitati Publice din cadrul 

Prim�riei ora_ului Ovidiu 
Cererea domnului Neacsu Nicolae, inregistrata la Primaria orasului Ovidiu sub 

nr.22374/17.09.2021; 

Cererea domnului Albu Vasile inregistrata la Primaria orasului Ovidiu sub nr.24382/12.10.202: 

Solicitarea domnului Cristian Zdru din data de 20.10.2021; 

Tinand cont de: 

Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu; 

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al ora_ului Ovidiu; 

In conformitate cu prevederilee 

HCL Ovidiu nr.79/24.06.2021 privind retragerea dreptului de folosinta a beneficiarilor de lerenuri 

care nu si-au indeplinit obligatiile contractuale privind realizarea constructiilor pe parcelele atribuite in 

ISNO 
baza Legii nr. 15/2003 si rezilierea unor contracte de concesiune peutriu nejndeplinixea clauzelor 

contractuale prevazute de art. 5, cap. I,, Obligatiile partilor". 

IN 



Prevederile art. 129 alin.(1). alin, Uit din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminisirau 

n temeul art.s lit."ee", art.139 alin.(1) si art. 1 96 alin.(1) lit."a" din din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,

HOT�R �^TE:

ATISe Constatä incetarea definitiva a efectelor juridice a contractelor prevazute in Anexele

S14, Care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia contractului de concesiune nr. 

2580 din 17.06.1998 pentru care se suspenda aplicarea rezilierii pana la solutionarea definitivaa 

dosarului nr.2760/118/2021, aflat pe rol la Tribunalul Constanta-Sectia Contencios administrativ si 

fiscal.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza Serviciul 

A.D.P.P si Utilitati Publice si Serviciul Impozite si Taxe Locale. 

Prezenta hot�râre se comunic� Primarului ora_ului Ovidiu, Institutiei Prefectului-judetul Constanta, 

Serviciului A.D.P.P , 
Serviciului Taxe _i Impozite Locale din cadrul Primáriei ora_uiui Ovidiu, precumn_i 

tuturor celorlal�i factori interesati, în termen legal.

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 14 voturi,pentru'" si 2"abtineri" de catre cei 16 consilieri 

locali prezenti din totalul de 16 consilieri locali in functie. 
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