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HOTARAREA NR. 72/31.03.2022
privind revocarea HCL Ovidiu nr. 51/24.06.2010 privind aprobarea schimbului dreptului exclusiv de folesinta,
mobilele-constructii apartinand SC NEFERMIN S.R.L., situate in orasul Ovidiu, str. Uzinei nr. 1, judetul
Constanta si imobilele

-

constructii, proprietate privata

(mal drept canal Poarta

-

Alba

Midia), judetul

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin

ordinar

a

orasului Ovidiu,

Constanta

in data de 31.03.2022,

Având în vedere:

privind

Proiectul de hotarare nr.7620/30.03.2022

dreptului

schimbului

situate in orasul
orasului

exclusiv de

Ovidiu,

constructii
imobilele

nr.

51/24.06.2010

apartinand SC

folosinta, intre

str. Uzinei

1, judetul

nr.

Poarta

NEFERMIN

-

imobilele-constructii

nr.

51/24.06.2010

-

S.R.L.,

NEFERMIN

apartinand SC

Constanta si imobilele

privind aprobarca

constructii, proprietate privata

a

Alba

S.R.L., situate in orasul Ovidiu,

constructii, proprietate privata

-

HCL Ovidiu

Midia), judetul Constanta.
exclusiv
privind aprobarea schimbului dreptului

Ovidiu, (mal drept canal

H C L Ovidiu

revocarea

a

str. Uzinei

Ovidiu, (mal drept canal

orasului

de folosinta, intre imobilele

1, judetul

nr.

Poarta

-

Constanta si

Alba Midia),

judetul

Constanta.
Referatul de

aprobare

nr. 7618/30.03.2022

al domnului Primar,

Scupra George;

nr.7619/30.03.2022 al Serviciului Juridic
Raportul de specialitate

ora_ului Ovidiu;

din cadrul Prim riei

Tinand cont de:
Avizul de

Ovidiu;
al
legalitate al secretarului general ora_ului

Avizul comisiei de

(2)

specialitate a

Consiliului Local al

cele ale art.196
lit. ,c" raportate la

alin.(1)

temeiul
ora_ului Ovidiu;In

0.U.G.

lit."a" din

nr.

alin.(1), alin.

art. 129

57/2019

privind

Codul

administrativ,

HOTARA^TE:

Art.1 Se
intre

HCL Ovidiu

revoca

imobilele-constructii

Constanta

judetul

si imobilele

Constanta

si

-

apartinand

nr.

51/24.06.2010

schimbului

dreptului

exelusiv de folosinta,

Uzinei
in orasul Ovidiu, str.
SC NEFERMIN S.R.L., situate

constructii, proprietate

a tuturor

privind aprobarea

privata

actelor subsecvente, inclusiv

a

orasului Ovidiu,

a Protocolului

(mal drept

canal Poarta

nr.1061/28.01.2011.

-

nr.

1, judctul

Alba

Midia),

Art. 2 Cu

ducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari

se

imputerniceste

serviciul ADPP

-

Utilitati Publie si Clubul Sportiv Public orasenesc Ovidiu.

Prezenta hotarare a fost

aprobata

cu

de catre cei 17 consilieri
15 voturi ,pentru" si 2 ,abtineri"

locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi.

Prezenta hotråre

Clubului

Sportiv Public

se

comunic

orasenesc

Primarului

ora_ului Ovidiu,

Institutiei Prefectului-judetul Constanta,

Ovidiu, SC NEFERMIN S.R.L.

_i

tuturor

celorlali

factori interesati, în

termen legal.

1V00
JdlAd

on

PRE^EDINT/DE EDIN,
DUMITRW DORU

CONTRASEMNEAZA,

YWOY

SECRETAR GENERAL U.A.T.

Y

ANTONIE

LAURA -ELENA

