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HOTARAREA NR. 144/24.11.2021

Privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil-teren in suprafata de 178584
mp, situat in extravilanul orasului Ovidiu, parcela NDs 197, LOT 2/4, judetul Constanta, identificat cu
nr.cadastral 109000

Consiliul local al orasului Ovidiu intrunit in sedinta ordinara in data de 24.11.2021,
Avand in vedere:
Proiectul

de

hotarare

nr.

27503/2/15.11.2021

privind

aprobarea

documentatiei

tehnice

de

dezmembrare a unui imobil-teren in suprafata de 178584 mp, situat in extravilanul orasului

Ovidiu, parcela NDS 197, LOT 2/4, judetul Constanta, identificat cu nr.cadastral 109000;

Referatul de aprobare nr.27503/1/15.11.2021 al domnului primar Scupra George;
Raportul de specialitate nr.27503/15.11.2021 întocmit de sef serviciu Juridic si APL;

situat in
Documentatia tehnica de dezmembrare pentru imobilul- teren in suprafata de 178584 mp,
extravilanul orasului Ovidiu, parcela NDS 197, LOT 2/4, judetul Constanta, identificat cu

nr.cadastral 109000;
Tinand cont de:

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu;
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;

In conformitate cu:

prevederile art. 132, alin. (1), art. 135, alin.(1), lit. ,,a'" din Ordinul 700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, receptie _i înscriere în evidenele

de cadastru _i carte funciar,

actualizat cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art. 879, alin. (2) din Codul civil;
prevederile art. 269 Cod Procedura civila;

in temeiul art. 129 alin.(1), alin.(6) lit.c si art.196 alin.(1) lit.a din Ordonantá de Urgerita nr.$7 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ,

OVIDIU*

HOTARASTE:

A Ora

Art.1 Se aproba documentatia tehnica de dezmembrare a unui imobil-teren in suprafatade 178584 mp,
situat in extravilanul orasului Ovidiu,

parcela

NDS

197, LOT 2/4, judetul Constanta, identificat

nr.cadastral 109000, categorie de folosinta ,neproductiv", in 4 loturi
LOT 1-15000 mp, extravilan oras Ovidiu, parcela NDS 197, LOT 2/4/1, judetul Constanta;

LOT2-17000 mp, extravilan oras Ovidiu, parcela NDS 197, LOT 2/4/2, judetul Constanta;

cu

LOT'3-50000 mp, extravilan oras Ovidiu, parcela NDS

197, LOT 2/4/3, judetulConstanta

LOT4-6584 mp, extravilan oras Ovidiu, parcela NDS 197, LOT 2/4/4, judetul Constanta.

Art. & Imobilele descrise la art. 1 din prezenta hotarare vor fi supuse formalitatilor de publicitate

imobiliara, conform prevederilor art. 132 si 135 din Ordinul 700/2014

_i înscriere în evidentele de cadastru _i

avizare, recepie

carte

privind aprobarea Regulamentulu
modificarie
funciar, actualizat cu

completarile ulterioare, raportate la cele ale art. 269 din Codul de procedura

Cnta

hotarare se comunic

Primarului

ora_ului Ovidiu,

ae

civila.

Institutiei Prefectului-judetul

Constanta,

s

tuturor factorilor interesati, în termen legal.

Frezenta

hot râre

a

fost adoptata

cu

17
catre cei
6,abtineri" de
SI
,pentru"
11 voturi

consiliern

functie.
consilieri locali alesi in
locali prezenti din totalul de 17
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