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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reamenajării drumului de exploatare DE 3170 a imobilului înscris în CF nr.
402621 Recaș, nr. cad. 50006, conform documentației tehnice întocmite de P.F.A. Marius E.

MAGIAR, în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  către  primarul  orașului  Recaș  privind  aprobarea  reamenajării

drumului de exploatare DE 3170 a imobilului înscris în CF nr. 402621 Recaș, nr. cad. 50006,
conform documentației tehnice întocmite de P.F.A. Marius E. MAGIAR, în vederea realizării unui
Plan Urbanistic Zonal;

referatul de specialitate cu nr. 16.508 / 17.10.2017 întocmit de către inspectorul topograf din cadrul
Primăriei orașului Recaș;

 prevederile   art  1.  punctul 10 din Legea nr. 190/2013, privind aprobarea Ordonanței de Urgenta
a  Guvernului  nr.  7/2011,  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.  350/2001  privind
amenajarea teritoriului si urbanismul; 

prevederile  Legii  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  și  urbanismul,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

prevederile  art.  23  alin.  (2)  din  Legea  nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz
favorabil;

prevederile art. 36 alin. (4) lit. c), alin. (5) lit. c) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                       HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  reamenajarea drumului  de exploatare DE 3170 a imobilului  înscris în CF nr.
402621 Recaș, nr. cad. 50006, conform documentației tehnice întocmite de P.F.A. Marius E. MAGIAR,
în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredinţează primarului  orașului  Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 3  . – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului  Urbanism, Construcții,  Patrimoniu și  Protecția  Mediului  din cadrul Primăriei

orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

                             Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează
                     Consilier                                                             Secretar oraș

                                                                                                                                Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 27.10.2017
Nr. ____
Adoptată cu --- voturi “---”
Nr. de consilieri prezenți: ---
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reamenajării drumului de exploatare DE 3170 a imobilului înscris în CF nr.
402621 Recaș, nr. cad. 50006, conform documentației tehnice întocmite de P.F.A. Marius E.

MAGIAR, în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
referatul de specialitate cu nr. 16.508 / 17.10.2017 întocmit de către inspectorul topograf din cadrul

Primăriei  orașului  Recaș  privind  aprobarea  reamenajării  drumului  de  exploatare  DE 3170  a
imobilului  înscris  în  CF  nr.  402621  Recaș,  nr.  cad.  50006,  conform  documentației  tehnice
întocmite de P.F.A. Marius E. MAGIAR, în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal;

 prevederile   art  1.  punctul 10 din Legea nr. 190/2013, privind aprobarea Ordonanței de Urgenta
a  Guvernului  nr.  7/2011,  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.  350/2001  privind
amenajarea teritoriului si urbanismul; 

prevederile  Legii  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  și  urbanismul,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

prevederile  art.  23  alin.  (2)  din  Legea  nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz
_________;

prevederile art. 36 alin. (4) lit. c), alin. (5) lit. c) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                       HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă  reamenajarea drumului  de exploatare DE 3170 a imobilului  înscris în CF nr.
402621 Recaș, nr. cad. 50006, conform documentației tehnice întocmite de P.F.A. Marius E. MAGIAR,
în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredinţează primarului  orașului  Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 3  . – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului  Urbanism, Construcții,  Patrimoniu și  Protecția  Mediului  din cadrul Primăriei

orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

                             Președinte de ședință                                     Vizat                
                                                                         Secretar Oraş

                                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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