ROMÂNIA

JUDETUL CONSTANA

CONSILIUL LOCAL AL ORA^ULUI OVIDIU
Str. Sänata ii

Nr.7, cod po_tal 905900

Tel:0241/255.340,0722/340.788, Fax: 0241/255.341
e-mail: primariaovidiu@gmail.com

www.primariaovidiu.ro
HOTARAREA NR. 40/31.03.2022

privind modificarea contractului de concesiune

Ovidiu, str. Tineretului

Consiliul Local al

nr.

nr.

orasul
4375/25.07.1997, teren situat in
MIRELAA
contract: RAILEANU

14, jud. Constanta, titular

ora_ului Ovidiu întrunit în _edinä

in data de 31.03.2022,

ordinar

Având în vedere
Proiectul

de hotarare

4375/25.07.1997,

7083/1/25.03.2022

nr.

teren situat

contractului de
privind modificarea

in orasul Ovidiu, str. Tineretului

nr.

concesiune

14, jud. Constanta, titular

nr.

contract:

RAILEANU MIRELA;
Cererea doamnei RAILEANU
incheierea unui act aditional

contractului

MIRELA, inregistrata la Primaria orasului

la contractul de concesiune

de concesiune in sensul

nr.

Ovidiu cu

4375/25.07.1997

majorarii suprafetei de

teren

470/10.01.2022

nr.

privind

privind

modificarea obiectului

de la 180 mp la 256 mp,conform

masuratorilor cadastrale efectuate in data de 07.01.2022;
N o t a de constatare

pentru

care se

existente si

nu

a

Serviciului

urbanism nr.

1311/20.01.2021

din

care

rezulta

faptul

concesiune este in conformitate
solicita modificarea contractului de
ale domeniului public;
incalca limitele de proprietate ale tertilor sau

cu

ca

imobilul

limitele fizice

Referatul de aprobare nr. 7083/24.03.2022 al domnului Primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr.7082/24.03.2022

al Serviciului Juridic din cadrul Prim riei

nr.6902/24.03.2022 al
Raportul de specialitate

ora_ului Ovidiu;

Primriei
Serviciului ADPP-Utilitati Publice din cadrul

ora_ului

Ovidiu
Tinand cont de:
>Avizul de legalitate

Avizul comisiei de

al secretarului general al ora_ului Ovidiu;

specialitate a

Consiliului Local al

ora_ului Ovidiu;

la cele ale art.196
In temeiul art. 129 alin.(1), alin. 2) lit. ,c" raportate

alin.(1)

RO

nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

lit."a" din 0.U.G.

ANI

HOTR TE:

Art.1 Se

aproba

modificarea contractului de concesiune

nr.

4375/25.07.1997, teren situat in
RAILEANU

MIRELA, in sensul

14, jud. Constanta, titular contract:
orasul Ovidiu,
concesionata fiind de 256 mp,
II - ,0biectul contractului", suprafata
ca se modifica art. 1, cap.
concesionar dee a
cu obligatia pentru
actului aditional de modificare contract,
emiterii
data
cu
incepand
de 256 mp.
achita redeventa aferenta terenului in suprafata
str. Tineretului

nr.

Art. 2 Cu ducerea la

ilitati

Publice,

in

sensul

4375/25.07.1997.

Prezenta
locali prezenti

hotarare

a

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
emiterii actului
aditional de modificvare

fost

din totalul de 17

aprobata

celorlali

factori

contractului

unanimitate de voturi »pentru"
consilieri locali alesi.

Prezenta hotarare se comunic
tuturo.

a

imputerniceste serviciul ADY

cu

de concesiune

de catre cei 17

n.

consu

Primarului orasului Ovidiu, Institutiei Prefectului-judetul Constanta, y

interesati, în termen legal.

sANI

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL U.A.T.

PRE^EDINTE DE EDIN,
DUMITRU DORU

ri

ANTONIE

STAN TA OVLO
SSLJUL

LAURA

-

ELENA

