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HOTRAREA NR. 32/31.03.2021
privind modificarea HCL Ovidiu nr. 85/16.10.2015 pentru darea in administrarea Consiliului
Judetean Constanta a drumului de acces la NP 209/1 - teren in suprafata de 1530 mp, situat in

extravilanul orasului Ovidiu, judetul Constanta, necesar realizarii investitiei ,Statie de sortare deseuri
si statie TMB Ovidiu", in sensul extinderii suprafetei de teren cu inca 1575 mp, pentru latirea

drumului de acces

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edina ordinarä în data de 31.03.2021,
Avand in vedere:

Solicitarea CJ Constanta prin echipa UIP Deseuri inregistrata la Primaria orasului Ovidiu cu nr. fax
306/24.03.2021 referitoare la majorarea suprafetei de teren pentru construirea drumului de acces,
conform planului de situatie anexat, teren dat in administrarea CJC prin HCL Ovidiu nr.

85/16.10.2015;;
Referatul de aprobare nr.6369/25.03.2021 a domnului primar, Scupra George;
Raportul nr. 6370/25.03.2021 al Serviciului Tehnic - ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

primarului ora_ului Ovidiu;
Tinand cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general al UAT-oras Ovidiu;
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu;

în conformitate cu prevederile:
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat,

cu

modificrile _i completrile ulterioare;
HCL Ovidiu nr. 85/16.10.2015

pentru darea in administrarea Consiliului Judetean Constantaa

drumului de acces la NP 209/1-teren in suprafata de 1530 mp, situat in extravilanul orasului Ovidiu,
judetul Constanta, necesar realizarii investitiei ,Statie de sortare deseuri si statie TMB Ovidiu";
In conformitate cu prevederile art.129 alin 6, lit."a" raportate la art.196, alin. (1), lit."a"

din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
I

a

l

n

o

HOTRTE:

oxurca se

Art.1 Se aproba modificarea art. 1 din cuprinsul HCL Ovidiu nr. 85/16.10.2013,m aensurca se
majoreaza suprafata data in administrarea CJ Constanta cu inca 1575 mp, teren ce face parte din

domeniul public al Primariei orasului Ovidiu, categorie de folosinta ,drum acces", situat in imediata

yecinatate a

drumului deja existent identificat

cu nr.

cadastral IE 109116, pentru latirea caii de

acces

Ja investitia ,Statie de sortare deseuri si statie TMB Ovidiu".
Art. 2 In acest sens, se va incheia act aditional la Protocolul de predare - primire a imobilulu

,Drum de

acces

la NP 209/1"

nr.

Ovidiu
29204/11.12.2015, inregistrat la Primaria orasului

sub n r

2641/19.02.2016 pentru suprafata de 1575 mp.
Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL Ovidiu

Secretarul

nr.

85/16.10.2015

ora_ului va comunica prezenta hot râre Instituiei

raman

neschimbate.

Prefectului-judeul

Constana,

si tuturor

factorilor interesati, în termen legal.

Prezenta hotarare

de 31.03.2021

cu

a

fost

Ovidiu din data
local al orasului
ordinara a consiliului
sedinta
in
adoptata
17
din totalul de
prezenti
locali
consilieri
17
de voturi de catre cei

unanimitate

consilieri locali alesi in functie.
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