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HOT�RÂREA NR. 100/29.07.2021
rivind respingerea proiectului de hotarare nr.17664/22.07.2021 pentru aprobarea vänzarii

unui teren in suprafata de 289 mp, situat in orasul Ovidiu, str. Lunii nr.17, judetul Constanta,

alerent construc�ie-locuinta, proprictate privat�, cu respectarea dreptului de preemptiune al 

proprietarului constructiei (lani Raluca) 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edin�a ordinara în data de 29.07.2021

Luând în discu�ie: 
Proiectul de hotarare nr.17664/22.07.2021 privind aprobarea vânzarii unui teren in suprafata de 

289 mp, situat in orasul Ovidiu, str. Lunii nr.17, judetul Constanta, aferent constructie-locuinta, 
proprietate privat�, cu respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului constructiei (lani 

Raluca) 
Cererea nr. 4638/05.03.2021 a dnei lani Raluca, referitoare la aprobarea cump�r�rii terenului în 

suprafat� de 289 mp, situat în orasul Ovidiu, str. Luni nr. 17, jud.Constanta, aferent construc�ie 

locuinta, proprietatea sa;
Contractul nr. 5217/02.04.2009 de atribuire teren in folosinta gratuita pe durata existentei 

constructiei, conform Legii nr. 15/2003; 
Proces-verbal de receptie nr. 33/03.03.2021; 
Plan amplasament si delimitare pt CF 102581; 

Raportul de evaluare nr. 11834/26.05.2021 întocmit de evaluator Curutz Stefan-Andrei; 
Referatul de aprobare nr. 17598/22.07.2021 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr. 17663/22.07.2021 al serviciului Juridic-APL; 
Avizul Comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu;
Avizul de legalitate al secretarului; 

Prevederile Noului Cod Civil;

In conformitate cu prevederile art.129 alin 6, lit.b) coroborate cu cele ale art. 364 si raportate la 

art.196 alin 1, lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

HOT�R ��TE: 

Art.1 Se respinge proiectul de hotarare nr.17664/22.07.2021 privind vânzarea directa catre

doamna lani Raluca, a terenului în suprafa�� de 289 mp, situat in ora_uB Qvidiu, str. Lunii nr. 17, 
jud.Constan�a, identificat cu numar cadastral 102581, care esté proprietatoa ora_ului Ovidiu �i face 

parte din domeniul privat al acestuia, aferent construc�ie-lócuinta, datorita lipsei de cvorum, nefiind 
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intrunita majoritatea calificata necesara adoptarii hotararii prevazuta de art. 139, alin(2) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot�râre Primarului Orasului Ovidiu, 

Institu�iei Prefectului-judetul Constan�a _i tuturor celorlal�i factori interesa�i, în termenul legal. 

Proiectul de hot�râre nr. 17664/22.07.2021 afost votat cu 10 voturi pentru, I vot impotriva si 5 

abtineri de catre cei 16 consilieri locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali in functie. 
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