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HOTRÂRE NR. 99/29.07.2021
vind respingerea proiectului de hotarare nr.17597/22.07.2021 pentru aprobarea vänzárii

un

teren in suprafa

de 289 mp, situat în ora_ul Ovidiu, Str. Lunii, nr. 16, judetul Constan a,

e n t Cnstruc ie-locuint ,

proprictate privat ,

proprietarului construciei

cu respectarea dreptului de preemptiune al

(Foti Gigi - Daniel _i Foti Zoia)

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, îintrunit in _edina

ordinara în data de 29.07.2021

Luând în discuie:
Proiectul de hotarare nr.17597/22.07.2021 privind aprobarea vânzarii unui teren in suprafata de
289 mp, situat in orasul Ovidiu, str. Lunii nr.17, judetul Constanta, aferent construc ie-locuinta,

proprietate privat,

cu respectarea dreptului de preemptiune al proprietarului constructiei (lani

Raluca);
Cererea nr. 11283/24.05.2021 a dlui Foti Gigi - Daniel, referitoare la aprobarea cumprrii

terenului îin suprafa
de 289 mp, situat în orasul Ovidiu, Str. Lunii, nr. 16, judetul Constanta,
aferent construcie-locuin,
proprietate personal;
Contractul nr. 6834/06.05.2009 de atribuire teren în folosin
gratuit _i actele adiionale

subsecvente;
Proces-verbal de recepie nr. 28/25.02.2021;
Plan amplasament _i delimitare pt. CF 102612;

Raportul de evaluare nr. 17232/20.07.2021 întocmit de evaluator Ida Maria;
Referatul de aprobare nr. 17508/22.07.2021 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate nr. 17509/22.07.2021 al serviciului Juridic-APL;
Avizul Comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al ora_ului Ovidiu;
Avizul de legalitate al secretarului;

Prevederile Noului Cod Civil;
in conformitate cu prevederile art. 129 alin 6, lit.b) coroborate cu cele ale art. 364 i raportate la art. 196

alin 1, lit a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

HOTRTE:

nis
LN

Art.1 Se respinge proiectul de hotarare nr.17597/22.07.2021 privind vanzarea direct catre Foti
nr.
Gigi Daniel _i Foti Zoia, a terenului în suprafa de 289 mp, situat înofa_il Ovidiu, Str. Lunii,
Ovidiu
16, judetul Constana, identificat cu numar cadastral 102612, care este proprietatea orasalui
de
_i face parte din domeniul privat al acestuia, aferent construcie-locuinjä, datorita lipsgi cvorum,

INY W

efind intrunita majoritatea calificata necesara adoptarii hotararii prevazuta de art.139, alin(Z) an

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Secretarul Beneral

al

ora_ului

Institutiei Prefectului-jude ul

Proiectul de

va

Ovidiu,
comunica prezenta hotáráre Primarului Orasului

Constanta si tuturor celorlalti factori interesa i,

hotärâre nr. 17597/2.07.2021

a

fost votat cu 1I

în termen ul iex"

voturi pentru si 5 ablineri

ue

cei 16 consilieri locali prezenti din totalul de 17 conslieri localiin functie.
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