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HOTĂRÂRE
privind luarea la cunoștință, analizarea și însușirea și  aprobarea rapoartelor de

evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului
 Recaș și numiții Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia, privind terenul categoria 

de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul 
localității Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. 

cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș

 Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  prin  care  propune  luarea  la

cunoștință,  analizarea,  însușirea  și  aprobarea rapoartelor  de evaluare întocmite în
vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între  Primăria  orașului  Recaș  și  numiții
Dașcău Mihai  și  soția  Dașcău Livia,  privind  terenul  categoria  de  folosință  pășune  în
suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF
nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 13.870 / 22.09.2016;
 referatul nr. 13.871 / 22.09.2016 întocmit în comun de inspectorul topograf și arhitectul-

șef, vizat de Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
 cererea formulată de solicitanta Dașcăul Livia, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub

nr.  13.378  /  14.09.2016,  prin  care  înaintează  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  5
rapoarte de evaluare întocmite de P.F.A.  “Herbei Mihai Valentin” Timișoara la data de
12.09.2016, prin care a fost stabilită valoarea terenurilor ce fac obiectul schimbului;

 prevederile  art.  1763  -  1765  din  Legea  nr.  287/2009  Codul  Civil,  republicată,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile Hotărârii  Consiliului Local al orașului Recaș nr. 92 / 31.08.2016,  privind
emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între
Primăria  orașului  Recaș  și  numita  Dașcău  Livia,  privind  terenul  categoria  de
folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș,
orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea
privată a Orașului Recaș;

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

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 121 alin. (4) și în temeiul art. 45 din Legea
nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – În urma luării la cunoştinţă și analizării, se însușesc și se aprobă cele 5 rapoarte de
evaluare  întocmite  de  P.F.A.  “Herbei  Mihai  Valentin”  Timișoara  la  data  de  12.09.2016,  în
vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numiții Dașcău Mihai și
soția Dașcău Livia.  

Art. 2. – Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele:
 - terenul aflat în proprietatea privată a orașului Recaş, pus la dispoziţie de Consiliul



Local Recaş, în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș,
categoria de folosință pășune,  înscris în CF nr.  412936 Recaș, nr.  cad. 412936 (Ps 250);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 72.661 lei / 62.800 m2 (16.328 Euro
/ 62.800 m2).

 terenul aflat în  proprietatea solicitanților Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia  –
suprafața totală de 69.423 m2, în valoare totală de 72.289 lei (16.245 Euro):

-  terenul în  suprafață  de  21.200  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A 529);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 27.888 lei / 21.200 m2 (6.267 Euro /
21.200 m2);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);  conform raportului de evaluare,  valoarea terenului este de 13.857 lei / 15.050 m2

(3.114 Euro / 15.050 m2);
-  terenul în  suprafață  de  18.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș

Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 17.310 lei / 18.800 m 2 (3.890
Euro / 18.800 m2);

-  terenul în  suprafață  de  14.373  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 13.234 lei / 14.373 m 2 (2.974
Euro / 14.373 m2).

Art. 3. – Terenurile care  vor rezulta în urma schimbului se vor înscrie în Cartea Funciară după
cum urmează:

 în  proprietatea  privată  a  orașului  Recaș  –  administrarea  Consiliului  Local  al
orașului Recaș – suprafața totală de 69.423 m2, în valoare totală de 72.289 lei (16.245 Euro):

-  terenul în  suprafață  de  21.200  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A 529);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 27.888 lei / 21.200 m2 (6.267 Euro /
21.200 m2);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);  conform raportului de evaluare,  valoarea terenului este de 13.857 lei / 15.050 m2

(3.114 Euro / 15.050 m2);
-  terenul în  suprafață  de  18.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș

Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 17.310 lei / 18.800 m 2 (3.890
Euro / 18.800 m2);

-  terenul în  suprafață  de  14.373  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 13.234 lei / 14.373 m 2 (2.974
Euro / 14.373 m2).

 în  proprietatea  solicitanților  Dașcău  Mihai  și  soția  Dașcău  Livia  –  terenul  în
suprafață  de  62.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș  Recaș,  categoria  de
folosință pășune, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936 (Ps 250); conform raportului
de evaluare, valoarea terenului este de 72.661 lei / 62.800 m2 (16.328 Euro / 62.800 m2) și se
va întabula în Cartea Funciară astfel:

-  cota  de  49.800  /  62.800  m2 în proprietatea  solicitanților  Dașcău  Mihai  și  soția
Dașcău Livia – bun comun;

- cota de 13.000 / 62.800 m2 în proprietatea solicitantei Dașcău Livia – bun propriu.

Art.  4. – Având  în  vedere  faptul  că  valoarea  celor  4  terenului  aflate  în  proprietatea
solicitanților  Dașcău Mihai  și  Dașcău Livia (în suprafață totală de 69.423 m2) este mai
mică decât valoarea terenului  în suprafață de 62.800 m2, aflat în proprietatea privată a
Orașului  Recaș,  înainte  de  autentificarea  la  notar  a  contractului  de  schimb imobiliar,
solicitanții Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia vor achita Primăriei orașului Recaș o sultă



reprezentând diferența de preț  între  terenurile  ce fac obiectul  schimbului,  dar care nu
poate fi mai mică de 372 lei, urmând ca prețul final să fie stabilit de comisia de negociere
din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 5. – Cheltuielile ocazionate cu autentificarea la notar a contractului de schimb imobiliar vor
cădea în sarcina solicitanților Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia. 

Art.  6. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarului  Orașului
Recaș și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş.
- Solicitanților Dașcău Mihai și soției Dașcău Livia.

                        Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                              Consilier                                                    Secretar oraș
                  Mircea - Cosmin ANTONESCU                      Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.09.2016
Nr. 118
Adoptată cu 15 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE



privind luarea la cunoștință, analizarea și însușirea și  aprobarea rapoartelor de
evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului

 Recaș și numiții Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia, privind terenul categoria 
de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul 
localității Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. 

cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș

 Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 13.870 / 22.09.2016

cu privire  la luarea  la cunoștință,  analizarea,  însușirea  și  aprobarea rapoartelor  de
evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului
Recaș  și  numiții  Dașcău  Mihai  și  soția  Dașcău  Livia,  privind  terenul  categoria  de
folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, orașul
Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a
Orașului Recaș;

 referatul nr. 13.871 / 22.09.2016 întocmit în comun de inspectorul topograf și arhitectul-
șef, vizat de Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaş; 

 cererea formulată de solicitanta Dașcăul Livia, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub
nr.  13.378  /  14.09.2016,  prin  care  înaintează  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  5
rapoarte de evaluare întocmite de P.F.A.  “Herbei Mihai Valentin” Timișoara la data de
12.09.2016, prin care a fost stabilită valoarea terenurilor ce fac obiectul schimbului;

 prevederile  art.  1763  -  1765  din  Legea  nr.  287/2009  Codul  Civil,  republicată,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile Hotărârii  Consiliului Local al orașului Recaș nr. 88 / 26.02.2016,  privind
emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între
Primăria  orașului  Recaș  și  numita  Dașcău  Livia,  privind  terenul  categoria  de
folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș,
orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea
privată a Orașului Recaș;

 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  Recaş,  prin  care  se
acordă aviz ______; 

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 121 alin. (4) și în temeiul art. 45 din Legea
nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – În urma luării la cunoştinţă și analizării, se însușesc și se aprobă cele 5 rapoarte de
evaluare  întocmite  de  P.F.A.  “Herbei  Mihai  Valentin”  Timișoara  la  data  de  12.09.2016,  în
vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numiții Dașcău Mihai și
soția Dașcău Livia.  

Art. 2. – Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele:
 - terenul aflat în proprietatea privată a orașului Recaş, pus la dispoziţie de Consiliul

Local Recaş, în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș,
categoria de folosință pășune,  înscris în CF nr.  412936 Recaș, nr.  cad. 412936 (Ps 250);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 72.661 lei / 62.800 m2 (16.328 Euro
/ 62.800 m2).

 terenul aflat în  proprietatea solicitanților Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia  –
suprafața totală de 69.423 m2, în valoare totală de 72.289 lei (16.245 Euro):

-  terenul în  suprafață  de  21.200  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș



Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A 529);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 27.888 lei / 21.200 m2 (6.267 Euro /
21.200 m2);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);  conform raportului de evaluare,  valoarea terenului este de 13.857 lei / 15.050 m2

(3.114 Euro / 15.050 m2);
-  terenul în  suprafață  de  18.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș

Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 17.310 lei / 18.800 m 2 (3.890
Euro / 18.800 m2);

-  terenul în  suprafață  de  14.373  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 13.234 lei / 14.373 m 2 (2.974
Euro / 14.373 m2).

Art. 2. – Terenurile care  vor rezulta în urma schimbului se vor înscrie în Cartea Funciară după
cum urmează:

 în  proprietatea  privată  a  orașului  Recaș  –  administrarea  Consiliului  Local  al
orașului Recaș – suprafața totală de 69.423 m2, în valoare totală de 72.289 lei (16.245 Euro):

-  terenul în  suprafață  de  21.200  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A 529);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 27.888 lei / 21.200 m2 (6.267 Euro /
21.200 m2);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);  conform raportului de evaluare,  valoarea terenului este de 13.857 lei / 15.050 m2

(3.114 Euro / 15.050 m2);
-  terenul în  suprafață  de  18.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș

Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 17.310 lei / 18.800 m 2 (3.890
Euro / 18.800 m2);

-  terenul în  suprafață  de  14.373  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 13.234 lei / 14.373 m 2 (2.974
Euro / 14.373 m2).

 în proprietatea solicitanților Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia: 
-  terenul  în  suprafață  de  62.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș

Recaș, categoria de folosință pășune, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936 (Ps
250);  conform  raportului  de  evaluare,  valoarea  terenului  este  de  72.661  lei  /  62.800  m 2

(16.328 Euro / 62.800 m2).

Art.  3. – Având  în  vedere  faptul  că  valoarea  celor  4  terenului  aflate  în  proprietatea
solicitanților  Dașcău Mihai  și  Dașcău Livia (în suprafață totală de 69.423 m2) este mai
mică decât valoarea terenului  în suprafață de 62.800 m2, aflat în proprietatea privată a
Orașului  Recaș,  înainte  de  autentificarea  la  notar  a  contractului  de  schimb imobiliar,
solicitanții Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia vor achita Primăriei orașului Recaș o sultă
reprezentând diferența de preț  între  terenurile  ce fac obiectul  schimbului,  dar care nu
poate fi mai mică de 372 lei, urmând ca prețul final să fie stabilit de comisia de negociere
din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Cheltuielile ocazionate cu autentificarea la notar a contractului de schimb imobiliar vor
cădea în sarcina solicitanților Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia. 

Art.  5. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarului  Orașului
Recaș și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.



Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş.
- Solicitanților Dașcău Mihai și soției Dașcău Livia.

                         Președinte de ședință                                  
                                    Contrasemnează

                                                   Secretar Oraş
                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 13.871 / 22.09.2016            

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea și însușirea și

aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de
teren între Primăria orașului Recaș și numiții Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia,
privind terenul categoria de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în
extravilanul localității Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. 

cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș



 
Prin cererea înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 13.378 / 14.09.2016,

solicitanta Dașcău Livia solicită aprobarea efectuării  unui schimb de teren,  înaintând în
aces sens Consiliului  Local  al  orașului  Recaș 5 rapoarte  de evaluare  întocmite de  P.F.A.
“Herbei Mihai Valentin” Timișoara la data de 12.09.2016, prin care a fost stabilită valoarea
terenurilor ce fac obiectul schimbului.

Prin  Hotărârea Consiliului  Local al orașului  Recaș nr. 88 / 26.02.2016,  numita
Dașcău Livia a primit acordul de principiu în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria orașului Recaș și, privind terenul categoria de folosință pășune în suprafață de
62.800 m2 situat în extravilanul localității  Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936
Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș.

Drept  pentru  care  propun  spre  dezbatere  și  aprobare  Consiliului  Local  al
oraşului Recaș, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Initiator,
  Primar,

     Ing. Pavel Teodor
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Nr. 13.871 / 22.09.2016
                                                                                                            Aprobat primar,

      Vizat Serviciul Economic                                                      Ing. PAVEL TEODOR
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

Având în vedere:



 cererea formulată de solicitanta Dașcăul Livia, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub
nr.  13.378  /  14.09.2016,  prin  care  înaintează  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  5
rapoarte de evaluare întocmite de P.F.A. “Herbei Mihai Valentin” Timișoara la data de
12.09.2016, prin care a fost stabilită valoarea terenurilor ce fac obiectul schimbului;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 13.870 / 22.09.2016
cu privire  la luarea  la cunoștință,  analizarea,  însușirea  și  aprobarea rapoartelor  de
evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului
Recaș  și  numiții  Dașcău  Mihai  și  soția  Dașcău  Livia,  privind  terenul  categoria  de
folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, orașul
Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a
Orașului Recaș;

 prevederile  art.  1763  -  1765  din  Legea  nr.  287/2009  Codul  Civil,  republicată,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile Hotărârii  Consiliului Local al orașului Recaș nr. 88 / 26.02.2016,  privind
emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între
Primăria  orașului  Recaș  și  numita  Dașcău  Livia,  privind  terenul  categoria  de
folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș,
orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea
privată a Orașului Recaș;

Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele:
 - terenul aflat în proprietatea privată a orașului Recaş, pus la dispoziţie de Consiliul

Local Recaş, în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș,
categoria de folosință pășune,  înscris în CF nr.  412936 Recaș, nr.  cad. 412936 (Ps 250);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 72.661 lei / 62.800 m2 (16.328 Euro
/ 62.800 m2).

 terenul aflat în  proprietatea solicitanților Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia  –
suprafața totală de 69.423 m2, în valoare totală de 72.289 lei (16.245 Euro):

-  terenul în  suprafață  de  21.200  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A 529);
conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 27.888 lei / 21.200 m2 (6.267 Euro /
21.200 m2);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);  conform raportului de evaluare,  valoarea terenului este de 13.857 lei / 15.050 m2

(3.114 Euro / 15.050 m2);
-  terenul în  suprafață  de  18.800  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș

Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 17.310 lei / 18.800 m 2 (3.890
Euro / 18.800 m2);

-  terenul în  suprafață  de  14.373  m2 situat  în  extravilanul  localității  Nadăș,  oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195); conform raportului de evaluare, valoarea terenului este de 13.234 lei / 14.373 m 2 (2.974
Euro / 14.373 m2).

Propunem analizarea  în  şedinţa  de  consiliu  local  a  posibilităţii  adoptării  unei
hotărâri a Consiliului Local Recaş privind luarea la cunoștință, analizarea și însușirea și
aprobarea rapoartelor  de evaluare  întocmite în  vederea efectuării  schimbului  de teren
între Primăria orașului Recaș și numiții Dașcău Mihai și soția Dașcău Livia, privind terenul
categoria de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității



Nadăș,  orașul  Recaș,  înscris  în  CF  nr.  412936  Recaș,  nr.  cad.  412936,  aflat  în
proprietatea privată a Orașului Recaș. 

     Serviciul Urbanism,                                                 Inspector,

              Insp. Arh. Voinescu Vlad                                   Ing. Jerișteanu Adrian Mircea
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