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HOT NR. 86/29.07.2021
privind solicitarea catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare trecerii din 

domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generala 

Regionala a Finantelor Publice Galati, in domeniul public al orasului Ovidiu, a imobilului sediu 

AFP Ovidiu, situat in orasul Ovidiu, str. Sanatatii nr. 7, jud. Constanta, inventariat in Anexa nr. 9 

la HG nr. 1705/29.11.2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului (nr. identificator M.F.39383 cod inventar 8.29.04)

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin�� ordinar� in data de 29.07.2021, 

Avand in vedere:

Proiectul de hotarare nr. 17871/23.07.2021 solicitarea catre Guvernul Romaniei in vederea 

efectuarii demersurilor necesare de trecere din domeniul public al statului si administrarea

Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, in 

domeniul public al orasului Ovidiu, a imobilului sediu AFP Ovidiu, situat in orasul Ovidiu, str. 

Sanatatii nr. 7, jud. Constanta, inventariat in Anexa nr. 9 la HG nr. 1705/29.11.2006 privind 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului nr. identificator M.F.39383 cod

inventar 8.29.04.;

Referatul de aprobare nr.17869/23.07.2021 al domnului primar Seupra George, in calitate de 

initiator,
Raportul Serviciului Juridic - APL, nr. 17870/23.07.2021; 

Avizl de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu 

Planul de situatie intocmit pentru imobilul ce face obiectul prezentei hotarari, din care rezulta 

suprafata constructiei C1-169 mp si teren aferent aproximativ 227 mp;

Anexa nr. 9 la HG nr. 1705/29.11.2006 privind inventarul eentralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului (nr. identificator M.F.39383 cod inventar 8.29.04): O L 

HCL Ovidiu nr. 38/14.09.2016 privind aprobarea preluarii in adniniatrareas prasului Ovidiu a 

VLN FZ.

imobilului proprietate de stat (C1 - sediu S+P+1E, fost sediu AFP Oyidiu), situat in orasul Ovidiu, 

str. Sanatatii nr. 7, jud. Constanta, aflat in administrarea MFP prin DGRFP C�latiio

Protocolul de predare - primire incheiat in data de 31.08.2017, inregistrat cu nr. 77047/31.08.2017 

la DGRFP Galati, respectiv 40955/31.08.2017 la AJFP Constanta pentru preluarea in folosinta



gratuita a imobilului proprietate de stat (Ci sediu S+P+1E, fost sediu AFP Ovidiu), situat in orasul Ovidiu, str. Sanatatii nr. 7. jud. Constanta, aflat in administrarea MFP prin DGRFP Galati; 

In conformitate eu dispozitiile: 

Prevederile art. 292, alin. (1) -(6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: ..(1) Trecerea 
uui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unita�i administrativ-teritoriale 

se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure_ti 

sau a consiliului local al comunei, al ora_ului sau al municipiului. dup� caz, prin hotáráre a 

Guvernului, ini�iat� de autorit��ile preväzute la art. 287 lit. a), care au in administrare bunul 

respectiv, dac� prin lege mu se dispune altfel. 

(3) Cererea preväzut� la alin () se aprob� prin hot�ráre a consiliului judetean, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucure_ti sau a consiliului local al comunei., al ora_ului sau al 

municipiului, dup� caz. "; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2)lit. b), ale art. 136, alin. (1) si ale art. 196 alin. (1)

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se solicita Guvernului Romaniei, prin Ministerului Finantelor Publice - Directia 

Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, declararea imobilului situat in orasul Ovidiu, str. 

Sanatatii nr. 7, jud. Constanta - fost sediu ANAF, identificat conform plan de situatie intocmit la 

data de 19.11.2015, suprafata teren 227 mp, respectiv suprafata constructie C1 - 169 mp, neinscrise 

in cartea funciara a orasului Ovidiu, din categoria de interes public national, in categoria de interes 

public local.

Art. 2 Se solicita Guvernului Romaniei, prin Ministerului Finantelor Publice Directia

Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, trecerea imobilului situat in orasul Ovidiu, str. 

Sanatatii nr. 7, jud. Constanta fost sediu ANAF, identificat conform plan de situatie intocmit la 

data de 19.11.2015, suprafata teren 227 mp, respectiv suprafata constructie C1 - 169 mp, neinserise

in cartea funciara a orasului Ovidiu, din domeniul publie al Statului Roman in domeniul public al 

u.a.t. Ovidiu.

Art. 3 Dupa preluare, se vor perfecta toate operatiunile de intocmire a documentatiei 

cadastrale si de inscriere in cartea funciara a orasului Ovidiu a imobilului ce face 

ROM 
obiectul prezente 

hotarari pe numele orasului Ovidiu, domeniul public. 

Art. 4 Dupa emiterea Hotararii de Guvern, predarea - primirea bunulufimobilseva realiza 

prin semnarea unui Protocol de predare - primire intre reprezentantii Guvernuui Romaníei, prin 

Ministerului Finantelor Publice Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati siorasul 
LoCAL 



compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului 
pvidiu, prin 

Ovidiu. 

nfa hotarare se comunica prin intermediul secretarului general, in termenul prevazut de 

atiei Prefetului-Judetului Constanta, Secretariatului General al uvernu
lege, Ins. 

Ministerului 

iciului.

i Finantelor Publice, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati, 

Juridic APL si Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP din Primaria orasului Ovidiu si 

erv la cunostinta publica prin publieare pe site-ul oficial al primariei orasului Ovidiu. 
Ser 

vyafi
adusa

la 
cunostinta 

P Dea1enta hotarare a jost adoptata cu majoritatea calificata prevazuta de art. 139, alin. (2), 

cu 14 voturi ,pentru" si 2 abtineri de catre cei 16 consilieri locali prezenti din totalul de 17 

respechr 

cu 
l4 vo, 

alesi in functie. msiieri locali alt 
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