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HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea efectuării schimbului de teren
între Primăria orașului Recaș și numitul Novacovici Iovan, privind terenurile în

suprafață totală de 3.260 m2, categoria de folosință pășune, situate în extravilanul
localității Petrovaselo, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș 

înscrise în CF nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2
(1.200 m2), respectiv CF nr. 413671 Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2)

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind emiterea acordului de

principiu în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și
numitul  Novacovici  Iovan,  privind  terenurile  în  suprafață  totală  de  3260  m2,
categoria de folosință pășune, situate în extravilanul localității  Petrovaselo, oraș
Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș înscrise în CF nr. 404629
Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2 (1.200 m2), respectiv CF nr.
413671 Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2), aflate în proprietatea privată a Orașului
Recaș;

 referatul  de  specialitate  înregistrat  cu  nr.  8.199  /  23.05.2017  întocmit  de  către
specialistul topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;

 cererea înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.177 / 08.05.2017, prin care
domnul Novacovici Iovan solicită aprobarea efectuării schimbului de teren;

 prevederile art. 553 alin. (1), art. 1763 – art. 1765 din Legea nr. 287/2009, privind
Noul Cod civil al României;

 prevederile art. 121 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;

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

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b) şi în temeiul art. 45 alin.
(3), art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se emite acordul de principiu  în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria  orașului  Recaș  și  numitul  Novacovici  Iovan,  privind  terenurile  în  suprafață
totală  de  3260  m2,  categoria  de  folosință  pășune,  situate  în  extravilanul  localității
Petrovaselo, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș înscrise în CF
nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2 (1.200 m 2), respectiv
CF 413671 nr. Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2). 



Art. 2. – Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele: 

(1) Terenurile proprietatea privată a Orașului Recaș: 

 pășune în suprafață de 1200 m2 situată în extravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2;  

 pășune în suprafață de 2.060 m2 situată în extravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 413671 Recaș, nr. cad. 413671.

(2) Terenurile proprietatea   numitul Novacovici Iovan 

 pășune  în  suprafață  de  1.800  m2 situată  în  extravilanul  orașului  Recaș,
înscrisă în CF nr. 413662 Recaș, nr. cad. 413662;  

 pășune  în  suprafață  de  3.200  m2 situată  în  extravilanul  orașului  Recaș,
înscrisă în CF nr. 413658 Recaș, nr. cad. 413658.  

Art. 3. – Punerea în aplicare a prevederilor art. 1 și art. 2  din prezenta hotărâre se va
realiza în urma întocmirii, pe cheltuiala solicitantului, a rapoartelor de evaluare, pentru
fiecare teren, rapoarte care vor fi supuse spre analizare, însuşire și aprobare Consiliului
Local al Oraşului Recaş.              

Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Solicitantului Novacovici Iovan.

                    Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează 
                            Consilier                                             Secretar oraș
                         Ștefan BUGA                                Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.05.2017
Nr. 174
Adoptată cu 15 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind emiterea acordului de principiu în vederea efectuării schimbului de teren
între Primăria orașului Recaș și numitul Novacovici Iovan, privind terenurile în

suprafață totală de 3.260 m2, categoria de folosință pășune, situate în extravilanul
localității Petrovaselo, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș 

înscrise în CF nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2
(1.200 m2), respectiv CF nr. 413671 Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2)

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  de  specialitate  înregistrat  cu  nr.  8.199  /  23.05.2017  întocmit  de  către

specialistul topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş privind emiterea acordului
de principiu în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș
și  numitul  Novacovici  Iovan,  privind  terenurile  în  suprafață  totală  de  3260  m2,
categoria de folosință pășune, situate în extravilanul localității  Petrovaselo, oraș
Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș înscrise în CF nr. 404629
Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2 (1.200 m2), respectiv CF nr.
413671 Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2), aflate în proprietatea privată a Orașului
Recaș;

 cererea înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 7.177 / 08.05.2017, prin care
domnul Novacovici Iovan solicită aprobarea efectuării schimbului de teren;

 prevederile art. 553 alin. (1), art. 1763 – art. 1765 din Legea nr. 287/2009, privind
Noul Cod civil al României;

 prevederile art. 121 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;

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

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b) şi în temeiul art. 45 alin.
(3), art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se emite acordul de principiu  în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria  orașului  Recaș  și  numitul  Novacovici  Iovan,  privind  terenurile  în  suprafață
totală  de  3260  m2,  categoria  de  folosință  pășune,  situate  în  extravilanul  localității
Petrovaselo, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș înscrise în CF



nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2 (1.200 m 2), respectiv
CF 413671 nr. Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2). 

Art. 2. – Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele: 

(1) Terenurile proprietatea privată a Orașului Recaș: 

 pășune în suprafață de 1200 m2 situată în extravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2;  

 pășune în suprafață de 2.060 m2 situată în extravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 413671 Recaș, nr. cad. 413671.

(2) Terenurile proprietatea   numitul Novacovici Iovan 

 pășune  în  suprafață  de  1.800  m2 situată  în  extravilanul  orașului  Recaș,
înscrisă în CF nr. 413662 Recaș, nr. cad. 413662;  

 pășune  în  suprafață  de  3.200  m2 situată  în  extravilanul  orașului  Recaș,
înscrisă în CF nr. 413658 Recaș, nr. cad. 413658.  

Art. 3. – Punerea în aplicare a prevederilor art. 1 și art. 2  din prezenta hotărâre se va
realiza în urma întocmirii, pe cheltuiala solicitantului, a rapoartelor de evaluare, pentru
fiecare teren, rapoarte care vor fi supuse spre analizare, însuşire și aprobare Consiliului
Local al Oraşului Recaş.              

Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Solicitantului Novacovici Iovan.

                            Președinte de ședință                                    Vizat                
                            Secretar Oraş

                                                                         Jr. Cătălina MOLDOVAN                         
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