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HOT RAREA
Prvind

NR.70/31.05.2021

aprobarea Regulamentului de eliberare

a

in
acordului/avizului de interventie

domeniul public al orasului Ovidiu
Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în gedinta ordinara in data de 31.05.2021,

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr.12020/27.05.2021 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic si ADPP, prin Sef Serviciu,

Kulcsar

nr.12021/27.05.2021;
Tinand cont

e:

Avizul de legalitate al secretarului general
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
In conformitate cu prevederile:
50/1191 privind autorizarea executarii
1, alin. (1^1), art. 11, alin. (1) lit. "m din Legea nr.
lucrarilor de construire, rep. cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art.

Prevederile art. 26 si art. 46 din

OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

rep.

cu

modificarile si

completarile ulterioare;
Prevederile art.

3,

art.

8, alin. (1), lit. "g" si ""

din OUG

nr.

21/2002

privind gospodarirea

localitatilor

urbane si rurale;

Legii nr. 24/2000 privind normele de
cu modificrile i completrile

in

temeiul

tehnic

legislativ pentru

elaborarea actelor

ulterioare;

prevederilor art.129 alin(1), alin(2), lit.c), alin.(6) lit.c),

art. 196 alin.

(1) lit. a) din

normative, republicat,

O.U.G.

nr.

57/2019

privind

coroborat

cu

art.139

Codul administrativ,

completarile ulterioare,

1v07

HOTRTE:

Wot

Jud.

cu

alin.(3) lit.e),

modificarile si

Art.1 Se aprob Regulamentul de eliberare a acordului/avizului de interventie in domeniul public al

orasului Ovidiu, conform Anexei 1
Art.2 Cu

Ovidiu.

S

ducerea

la

care f

granta din prezenta

a prezentei hotarari
indeplinireprezentei
hotarari

Directia Publica de Politie Locala
din

C

a

rost

aprobata

cu

se

otarare.

incredinteaza

increu

Serviciul Tehnic,

specialitate al
cadrul aparatului de

s

Investitii

primarului

de catre cei 15
11 voturi pentru" si 4 ,abtineri"

si

orasului

consilieri 1ocan

,

prezenti din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie.

Eeretarul

Instituiei

general al ora_ului Ovidiu

va

comunica prezenta hotrâre

factori

Prefectului-judetul Constanta _i tuturor celorlali
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PREEDINTE DE EDIN,
MARIN ADR.AN

Primarului ora_ului

interesai, în termen legal.

ISN

LNYLSN

VINNy W SECRETAR

CONTRASEMNEAZA,
GENERAL U.A.T.

ANTONIE LAURA - ELENA

Cala

2

Ovianu,

