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HOTRÂREA NR. 42/31.03.2022
privind

aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a

privat al orasului Ovidiu: teren in

unui imobil

apartinand domeniului

suprafata de 872 mp, situat in orasul Ovidiu, str.Delfinului
nr. 91B, jud. Constanta

Consiliul local al orasului Ovidiu intrunit in sedinta ordinara in
data de 31.03.2021,
Avand in vedere:
Incheierea de carte funciara

nr.

121376

privind admiterea intabularii dreptului

de

proprietate privata

asupra imobilului cu nr. cadastral 111956 pentru terenul in suprafata de 872 mp, situat in orasul Ovidiu,

str.Delfinului, nr.91B, judetul Constanta;
Documentatia tehnica de dezmembrare pentru imobilul identificat cu nr. cadastral 111956 situat in orasul

Ovidiu, str. Delfinului nr. 91B, judetul Constanta;
Referatul de aprobare

nr.

7031/24.03.2022 al domnului primar Scupra George,

Raportul nr.7032/24.03.2022 întocmit de sef serviciu Juridic si APL;
Tinand cont de:
Avizul favorabil al comisilor 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, recepie _i înscriere in evidenele de cadastru _i carte funciarä;
prevederile art. 879, alin. (2) din Codul civil;

In temeiul art. 129 alin.(1), alin.(6) litc si art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.l Se aproba docunmentatia tehnica de dezmembrare pentru imobilul identificat cu nr. cadastral

111956 situat in orasul Ovidiu, str. Delfinului nr. 91B, judetul Constanta, categorie de folosinta ,curti
constructii'", in 3 loturi:

LOT 1

* diio

104 mp, Str.Delfinului, nr. 91B, orasul Ovidiu, jud. Constantá, identificat cu nr cadastral

111956;
LOT 2
111956:

638 mp, Str. Delfinului nr. 91B, orasul Ovidiu, jud. Constanta,ideptificat cu dr. cadastral

LOT 3 130 mp, Str. Delfinului nr. 91B, orasul Ovidiu, jud. Constanta, identificat cu nr. cadastral

111956,
Ovidiu
imputerniceste Primarul orasului Ovidiu, Scupra George, pentru a reprezenta orasul

Art. 2 Se

perfectarea

si incheierea

in forma autentica

a

actelor de dezmembrare pentru imobilul

prezenta hotarare, care vor fi supuse formalitatilor de publicitate imobiliara,
Prezenta

tuturor factorilor

hotarare se comunic

conform

specificat

la art. I

la

din

prevederilor legale

Prefectului-judetul
Primarului ora_ului Ovidiu, Institutiei

Constanta, si

interesati, în termen legal.

Prezenta

hotärâre

a

fost aprobat

cu

17
de catre cei
unanimitate de voturi pentru"

consiler

locali în funeie.
locali prezeni din totalul de 17 consilieri
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