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HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în extravilanul localității Izvin, oraș

Recaș, în suprafaţă de 139.093 m2, înscris in C.F. nr. 404669 Recaș, nr. cad. 404669, 
în 2 parcele de teren, conform avizului O.C.P.I. Timișoara cu numărul 

142.306 din data de 20.07.2017

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș cu privire la necesitatea dezmembrării

imobilului teren situat în extravilanul localității Izvin, orașul Recaș, în suprafaţă de 139.093 m2,
înscris in C.F.  nr.  404669 Recaș,  nr.  cad. 404669,  în 2 parcele de teren, conform avizului
O.C.P.I. Timișoara cu numărul  142.306 din data de 20.07.2017;

 referatul cu nr. 16.504 / 19.10.2017 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei oraşului
Recaş;

 prevederile D.L. nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare;
 prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, rerepublicată;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă

aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin.  (1),  alin.  (2) lit.  c),  alin.  (5) lit.  c) şi în temeiul  art. 45 din Legea nr.

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  . – Se aprobă dezmembrarea imobilului  teren situat în extravilanul localității  Izvin, orașul
Recaș, în suprafaţă de 139.093 m2, înscris in C.F. nr. 404669 Recaș, nr. cad. 404669, în 2 parcele
de teren, conform avizului O.C.P.I. Timișoara cu numărul  142.306 din data de 20.07.2017.

Art. 2. – Dezmembrarea se va opera după cum urmează: 
- LOT nr. 1 – teren situat în extravilanul localității Izvin, oraș  Recaș, categoria de folosință

pășune, în suprafață de 137.865 m2, nr. cad nou 414073;
- LOT nr. 2 – teren situat în extravilanul localității Izvin, oraș  Recaș, categoria de folosință

pășune, în suprafață de 1.228 m2, nr. cad nou 414074.

Art. 3. –  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
inginerului topograf din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Oraşului Recaş.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                    - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
                    - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş;
                    - Primarului Oraşului Recaş;
                    - Secretarului Oraşului Recaş;
                    - Inginerului topograf din cadrul Primăriei Oraşului Recaş;
                    - Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

                                                  Președinte de ședință                            Contrasemnează
                                                    Consilier                                                 Secretar Oraş
                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN

Recaş, 27.10.2017
Nr. _________
Adoptată cu ---- voturi “----”
Nr. de consilieri prezenți: ---
Nr. de mandate: 15           
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în extravilanul localității Izvin, oraș

Recaș, în suprafaţă de 139.093 m2, înscris in C.F. nr. 404669 Recaș, nr. cad. 404669, 
în 2 parcele de teren, conform avizului O.C.P.I. Timișoara cu numărul 

142.306 din data de 20.07.2017

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul cu nr. 16.504 / 19.10.2017 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei oraşului

Recaş  privind  dezmembrarea  imobilului  teren  situat  în  extravilanul  localității  Izvin,  orașul
Recaș, în suprafaţă de 139.093 m2, înscris in C.F. nr. 404669 Recaș, nr. cad. 404669, în 2
parcele  de  teren,  conform  avizului  O.C.P.I.  Timișoara  cu  numărul  142.306  din  data  de
20.07.2017;

 prevederile D.L. nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare; 
 prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, rerepublicată;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă

aviz _________;
 prevederile art. 36 alin.  (1),  alin.  (2) lit.  c),  alin.  (5) lit.  c) şi în temeiul  art. 45 din Legea nr.

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  . – Se aprobă dezmembrarea imobilului  teren situat în extravilanul localității  Izvin, orașul
Recaș, în suprafaţă de 139.093 m2, înscris in C.F. nr. 404669 Recaș, nr. cad. 404669, în 2 parcele
de teren, conform avizului O.C.P.I. Timișoara cu numărul  142306 din data de 20.07.2017.

Art. 2. – Dezmembrarea se va opera după cum urmează: 
- LOT nr. 1 – teren situat în extravilanul localității Izvin, oraș  Recaș, categoria de folosință

pășune, în suprafață de 137.865 m2, nr. cad nou 414073;
- LOT nr. 2 – teren situat în extravilanul localității Izvin, oraș  Recaș, categoria de folosință

pășune, în suprafață de 1.228 m2, nr. cad nou 414074.

Art. 3. –  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
inginerului topograf din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Oraşului Recaş.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                    - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
                    - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş;
                    - Primarului Oraşului Recaş;
                    - Secretarului Oraşului Recaş;
                    - Inginerului topograf din cadrul Primăriei Oraşului Recaş;
                    - Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

   Președinte de ședință                                   Contrasemnează
   _____________                                        Secretar Oraş

                                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN                
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