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HOT
u i r e a unui

NR. 92/29,.07.2021

fár licitaie publicá, asupra
drept de superficic, cu titlu oneros,

unui teren in

d e 446 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat Culmea, str. Cantinei nr. 5,jud. Constanta,
Dumitru
în favoarea lui Apostol

S l Local al ora_ului Ovidiu întrunit în yedinã

ordinar

pe data de 29.07.2021,

Având în vedere:
Froiectul de hotarare nr. 17393/21.07.2021, initiat de Primarul orasului Ovidiu, Scupra George;

Referatul de aprobare nr. 17341/21.07.2021 al domnului primar Scupra George;
Kaportul de specialitate nr. 17342/21.07.2021 întocmit de Sef Serviciu Juridic - APL;

Tinând cont de:
Avizul de legalitate al secretarului general;
AviZul Comisiei nr.4 Programe de dezvoltare economico -sociale, buget, finante, administrarea

domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Ovidiu
Avizul Comisiei nr.2 Programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea

domeniului public si privat din cadrul Consiliului Loeal vidiu;

Raportul de evaluare nr. 15843/05.07.2021intocmitde evaluator autorizat Dogaru Pau
Solicitarea nr. 10198/13.05.2021 formulat de ctre domnul Apostol Dumitru;
In conformitate cu

prevederile:

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat,
cu modificrile

_i completrile

ulterioare;

Art. 91-93 din Regulamentul de avizare, receptie _i înscriere în evidenele

de cadastru aprobat

prin Ordinul nr.700/2014;
art. 129 alin. (2) lit. ,c", alin(6) lit:"b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ raportate la
cele ale art.196 alin.(1) lit."'a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza dispoziiilor:
art. 693 din Noul Cod Civil potrivit crora:
"I) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe teremul altuia, deasupra ori in
subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobandeste un drept defolosinta".

2) Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul uni act juridic, precum siprin uzucapiune sau alt mod

prevazut de lege. Dispozitile in materie de carte funciara raman aplicabife.siurnatoarele din Noul

Cod Civil
-

art. 15 din

Legea nr. 50/1991, republicat, privind autorizarea executrii

lurärilor deconstructii;
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