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HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe
durata de existență a obiectivelor SNT – “Dezvoltarea pe teritoriul României a
Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România –
Ungaria – Austria (B.R.U.A.)”, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului
public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind transmiterea în folosință
gratuită către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe durata de existență a obiectivelor
SNT – “Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze
Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (B.R.U.A.)”, a unor
suprafețe de teren aparținând domeniului public și privat al Unității AdministrativTeritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș;
 referatul înregistrat cu nr. 11.643 / 25.07.2017 întocmit de arhitectul-șef și inginerul
topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 adresa cu nr. 28.728 / 72 / 23.06.2017 a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Sucursala de
Transport Gaze Naturale Mediaş, înregistrată la Primăria oraşului Recaş sub nr.
11.322 / 18.07.2017;
 prevederile art. 7 și 8 Legii nr. 185/2016, privind unele măsuri necesare pentru
implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;
 prevederile art. 109, 113 și art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 123/2012, Legea
energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică,
cu modificările și completările ulterioare,
 prevederile H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor,
municipiilor și județelor;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se
acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), coroborat cu prevederile art. 119 şi art.
124 şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș,
pe durata de existență a obiectivelor SNT – “Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului
Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria
(B.R.U.A.)” – proiect de importanță națională, a unor suprafețe de teren aparținând

domeniului public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș,
identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. – După executarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială
prin grija constructorului.
Art. 3. – Se aprobă încheierea unei convenții între Primăria orașului Recaș, reprezentată de
domnul Pavel Teodor – în calitate de primar, și S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș privind
realizarea obiectivului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.
Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Timiş;
- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

Preşedinte de şedinţă
Consilier
________________

Recaş, 31.07.2017
Nr. _____
Adoptată cu ____ voturi “-----”
Nr. de consilieri prezenți: ____
Nr. de mandate: 15

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe
durata de existență a obiectivelor SNT – “Dezvoltarea pe teritoriul României a
Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România –
Ungaria – Austria (B.R.U.A.)”, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului
public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,
Având în vedere:
 referatul înregistrat cu nr. 11.643 / 25.07.2017 întocmit de arhitectul-șef și inginerul
topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș privind transmiterea în folosință gratuită
către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe durata de existență a obiectivelor SNT –
“Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe
coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (B.R.U.A.)”, a unor suprafețe de teren
aparținând domeniului public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș,
judeţ Timiș;
 adresa cu nr. 28.728 / 72 / 23.06.2017 a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Sucursala de
Transport Gaze Naturale Mediaş, înregistrată la Primăria oraşului Recaş sub nr. 11.322 /
18.07.2017;
 prevederile art. 7 și 8 Legii nr. 185/2016, privind unele măsuri necesare pentru
implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;
 prevederile art. 109, 113 și art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 123/2012, Legea energiei
electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu
modificările și completările ulterioare,
 prevederile H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se
acordă aviz _______;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), coroborat cu prevederile art. 119 şi art.
124 şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș,
pe durata de existență a obiectivelor SNT – “Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului
Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria
(B.R.U.A.)” – proiect de importanță națională, a unor suprafețe de teren aparținând

domeniului public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș,
identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. – După executarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială
prin grija constructorului.
Art. 3. – Se aprobă încheierea unei convenții între Primăria orașului Recaș, reprezentată de
domnul Pavel Teodor – în calitate de primar, și S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș privind
realizarea obiectivului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.
Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Timiş;
- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., Sucursala de Transport Gaze Naturale Mediaş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală.

Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar Oraş
Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

