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HOT�RAREA NR. 38/31.03.2022 

pentru atestarea apartenen�ei la domeniul privat al orasului Ovidiu a unor imobile cu destina�ia de 

terenuri intravilane situate în raza UAT Ovidiu 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ,, ordinara" din data de 28.02.2022, 

Având în vedere

Proiectul de hot�râre nr. 7175/25.03.2022 privind actualizarea inventarului domeniului privat al ora_ului 

Ovidiu în luna martie 2022;

Referatul de aprobare nr. 7173/25.03.2022 al domnului primar, Scupra George; 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic APL al Primariei Ovidiu, înregistrat sub nr. 7174/25.03.2022, 

Avizul de legalitate al secretarului ora_ului Ovidiu 

Avizul comisilor de specialitate ale Consiliului Local al ora_ului Ovidiu; 

Tinând cont de: 
Raportul de evaluare nr. 5613/10.03.2022 întocmit pentru imobilul - teren în suprafa�� de 300 mp, situat în Ora_ 

Ovidiu, sat Poiana, Str. Lirei nr. 39. 

Raportul de evaluare nr. 5612/10.03.2022 întocmit pentru inmobilul - teren în suprafa�� de 302 mp, situat în Ora_ 

Ovidiu, sat Poiana, Str. Lirei nr. 47. 

Procesul verbal al comisiei speciale de inventariere a bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului 

Ovidiu din data de 25.03.2022.

în conformitatecu:
Prevederile HG nr. 392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bumurilor care alc�tuiesc 

domeniul public �i privat al comunelor, ora_elor, municipiilor _i al jude�elor, 

Prevederile art. 354 _i urm�toarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Pet. 2 din Anexa la OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea _i efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor _i capitalurilor proprii, cu modific�rile _i complet�rile 

ulterioare; 

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, 
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1 Se aproba atestarea testarea apartenentei la domeniul privat al 
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terenuri intravilane situate în raza UAT Ovidiu, conform Ane

T. cadastral 101688, carte funciara 101688, situat in orasul Ovidiu, sat Poiana al 
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a. potrivit caruia valoarea de piata se stabileste la 27 euro/mp, fárá TVA, echrvta cursul valutar - 1Euro = 4,9480 lei, la data de 28.02.2022. 39, 
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tificat cu nr. cadastral 101546, carte funciara 101546, situat in orasul Ovidiu, sat Poiana, Str. Lure 
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onstanta, potrivit caruia valoarea de piata se stabileste la 27 euro/mp, fárá Tvas 
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13:59 ) in scopul achizi�ion�rii terenurilor men�ionate la alin. (1), respectiv alin. (2), aferent 
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calculat la cursul valutar-1Euro =4,9480 lei, la data de 28.02.2022 
uro/mp, fár� TVA, 

echivalent 

proprietatea lui Ciuraru Mihaela, respectiv Hirjäu Alina, proprietarii 
beneficiaz� de dreptul de 

tilor proprietatea 

izut de art. 364 din Codul administrativ, urmând a fi notifica�i in acest sens, 
într-un termen de constructiilo 

oreemp�iune preve 

15 zile de la data 
comunicarii prezentei hot�râri. 

Art. 3 In sco rt.3 În scopul achizi�ion�rii terenului situat în Ora_ Ovidiu, str. Egretei nr. 9, ietara
construc�ilor 

Lupu 
Mariana,

beneficiaz� de dreptul de preemptiune preväzut de art. 364 din Codul 
administrativ, 

dna. Lupu Mar 

urmând a f Aad a fi notificat� în acest sens, într-un termen de 15 zile de la data comunic�rii prezentei 
hot�rän 

Prezenta 
hotarare a fost aprobata cu unanimitate de voturi ,pentru" de catre cei 17 consilieri 

locau 

nrezenti din totalul de 17 consilieri in functie. 

Secretarul ora_ului va 
comunica prezenta 

hot�râre tuturor 
factorilor interesa�i, în termen legal.
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