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HOT�RÂREA NR. 87/29.07.2021 
privind solicitarea catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare de trecere din 

domeniul public al statului si administrarea Inspetoratului de Politie al Judetului Constanta, in domeniul 

public al orasului Ovidiu, a imobilului sediu post politie, situat in orasul Ovidiu, str. DN 2A -s0s. Nationala, 

identificat cu nr. topo 107340-C1, carte funciara nr. 107340 

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

Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare nr. 17874/23.07.2021 solicitarea catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii 

demersurilor necesare de trecere din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului de Politie al 

Judetului Constanta, in domeniul public al orasului Ovidiu, a imobilului sediu post politie, situat in orasul 

Ovidiu, str. DN 2A -sos. Nationala, identificat cu nr. topo 107340-C1, carte funciara nr. 107340; 

Referatul de aprobare nr.17872/23.07.2021 al domnului primar Scupra George. in calitate de 

initiator; 

Raportul Serviciului Juridie - APL, nr. 17873/23.07.2021; 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu:

Extrasul de carte funciara nr. 111557/23.07.2021 referitor la situatia juridica a imobilului care se 

solicita Guvernului Romaniei pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al 

orasului Ovidiu; 

In conformitate cu dispozitiile: 

Prevederile art. 292, alin. (1) - (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: .(1) Trecerea 

unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unit��i administrativ-teritoriale se face la 

cererea consiliului judefean, respectiv a Consiliului Generul al Municipiului Bucureyti sau a consiliului 

local al comunei, al ora_ului sau al municipiului, dup� caz. prin hotàrare a Guvernmului, initiat� de 

autorit��ile prev�zute la art. 287 lit. a, care au in administrare bunul respectiv, dac� prin lege nu se 

dispune alifel. 

(3) Cererea prev�zut� la alin_l) se aprob� prin hoärare a comsiliului judejegn Yaspeetivna Cosiliului 

General al Municipiului Bucure_ti sau a consiliului local al comunei. al ora_uliivai A icipiHus dup� 
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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 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de 

Politie al judetului Constanta, declararea imobilului situat in orasul Ovidiu, DN 2A POST

POLITIE, identificat cu nr. Cadastral 107340 pentru teren, respectiv 107340-C1 petru construetie, 

inscris in cartea funciara a orasului Ovidiu eu nr. 107340, din categoria de interes publie nationa, 

in categoria de interes public local. 
Art. 2 Se solicita Guvernului Romaniei, prin Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de 

Politie al judetului Constanta, trecerea imobilului situat in orasul Ovidiu, DN 2A POST POLITIE, 

identificat cu nr. Cadastral 107340 pentru teren, respectiv 107340-CI pentru constructie, inscris in 

cartea funciara a orasului Ovidiu cu nr. 107340, din domeniul public al Statului Roman in domeniul 

public al u.a.t. Ovidiu

Art. 3 Dupa preluare, pentru imobilul descris la articolul 1, se vor demara lucrari de 

reabilitare, modernizare si dotare a acestuia, prin utilizarea oricaror mijloace de finantare din surse 

interne sau externe. 

Art. 4 Dupa emiterea Hotararii de Guvern, predarea - primirea bunului imobil se va realiza 

prin semnarea unui Protocol de predare - primire intre reprezentantii Guvernului Romaniei, prin 

MAI-IPJ Constanta si orasul Ovidiu, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Ovidiu.

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

lege, Institutiei Prefectului-Judetului Constanta, 

Ministerului Afacerilor Interne, IPJ Constanta, Serviciului Juridic - APL si Serviciului Tehnic, 

Investitii si ADPP din Primaria orasului Ovidiu si va fi adusa la cunostinta publica prin publicare 

Secretariatului General al Guvernului, 

pe site-ul oficial al primariei orasului Ovidiu.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu majoritatea calificata prevazuta de art. 139, alin. (2), 

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

consilieri locali alesi in functie. 
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