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HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul privat al Comunei Recaș în domeniul privat al Oraşului
Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de

520 m2, situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, județul Timiş, 
înscris în C.F. nr. 406825 Recaș, nr. cad. 406825

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș prin care propune trecerea din

domeniul  privat  al  Comunei  Recaș  în  domeniul  privat  al  Oraşului  Recaş  şi  în
administrarea Consiliului Local Recaş,  județul Timiş a imobilului teren în suprafață de
520 m2 situat  în  intravilanul  localității  Izvin,  oraș  Recaș,  înscris  în  C.F.  nr.  406825
Recaș, nr. cad. 406825;

 referatul  nr.  4.849 /  27.03.2017 întocmit  de inginerul  topometrist  din  cadrul  Primăriei
orașului Recaş; 

 prevederile Legii nr. 83/2004, privind declararea ca și orașe a unor comune, prin care și
comuna Recaș a fost declarată ca și oraș;

 prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

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

 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) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001,
privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aprobă   trecerea din domeniul privat al Comunei Recaș în domeniul privat al
Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de
520 m2, situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406825 Recaș, nr.
cad. 406825.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inginerului topograf din
cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – 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 Primăiei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                                                Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                                       Consilier                                             Secretar oraș
                                                   Gabriel BĂCESCU                              Jr. Cătălina MOLDOVAN
Recaş, 20.04.2017
Nr. 140
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul privat al Comunei Recaș în domeniul privat al Oraşului

Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 520
m2, situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, județul Timiş, înscris în

C.F. nr. 406825 Recaș, nr. cad. 406825

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 referatul  nr.  4.849 /  27.03.2017 întocmit  de inginerul  topometrist  din  cadrul  Primăriei

orașului  Recaş privind  trecerea din domeniul  privat  al  Comunei  Recaș în domeniul
privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului  Local Recaş,  județul Timiş a
imobilului teren în suprafață de 520 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș,
înscris în C.F. nr. 406825 Recaș, nr. cad. 406825; 

 prevederile Legii nr. 83/2004, privind declararea ca și orașe a unor comune, prin care și
comuna Recaș a fost declarată ca și oraș;

 prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

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

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

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

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aprobă   trecerea din domeniul privat al Comunei Recaș în domeniul privat al
Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de
520 m2, situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406825 Recaș, nr.
cad. 406825.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inginerului topograf din
cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – 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 Primăiei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.



                         Președinte de ședință                         Contrasemnează
                                             Secretar Oraş

                                     ___________                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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