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HOTĂRÂRE 
 

privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al oraşului 

Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață 

 de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în  

CF nr. 410855 Recaș (nr. CF vechi 2249 Izvin), nr. cadastral 313-314/b 

 

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş ,  

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

domeniul privat al oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş a imobilului 
teren în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în 
CF nr. 410855 Recaș (nr. CF vechi 2249 Izvin), nr. cadastral 313-314/b; 

 referatul nr. 16.565 / 22.10.2015 întocmit de consilierul juridic împreună cu inspectorul 
topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş;  

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

 prevederile art. 4 din Legea 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 proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Orașului 
Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş a imobilului teren în suprafață de 1.683 m2 situat 
în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș (nr. CF vechi 2249 
Izvin), nr. cadastral 313-314/b. 
 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inspectorului 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; 
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş. 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media. 

 
 

  Preşedinte de şedinţă 

Consilier                                       Contrasemnează 
                                                   PELICS DAN                                        Secretar oraș 

                                                                 Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA 

Recaş, 30.10.2015 

Nr. 191 
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 trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al oraşului 

Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață 

 de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în  

CF nr. 410855 Recaș (nr. CF vechi 2249 Izvin), nr. cadastral 313-314/b 

 

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,  

 
Având în vedere: 
 referatul nr. 16.565 / 22.10.2015 întocmit de consilierul juridic împreună cu inspectorul 

topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş;  
 prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 4 din Legea 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 proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Orașului 
Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş a imobilului teren în suprafață de 1.683 m2 
situat în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș (nr. CF vechi 
2249 Izvin), nr. cadastral 313-314/b. 
 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inspectorului 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; 
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş. 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media. 

 

 

 

                         Președinte de ședință                                    

                                        Contrasemnează 
                                                   Secretar Oraş 

                                                                                               C. j. MOLDOVAN CĂTĂLINA 
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Nr.  16.168 / 15.10.2015 
 
 

                                                                                                                               Aprobat primar, 
                                                                                                   Ing. PAVEL TEODOR 

 
 
 
 

                            Către, 
 

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ, 
 
 

         

Ca urmare a cererii depuse de Ștamp Veronica și Ștamp Florin Ioan, înregistrată 
la Primăria orașului Recaș sub nr. 16.000 / 14.10.2015, prin care solicită cumpărarea 
diferenței din terenul situat în intravilanul orașului Recaș nr. 504, înscris în CF nr. 407864 
(nr. CF vechi 4765 Recaș), nr. cadastral 4732/1, în baza unui drept legal de preemțiune, 
în calitate de proprietari ai cotei-părți de 229 m2 din acest teren; 

Propunem adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se emită acordul de 
principiu privind vânzarea diferenței din terenul mai sus menționat, dar având în vedere că 
pot exista diferențe între suprafața înscrisă în Cartea Funciară mai sus menționată și 
suprafața din teren aflată în folosință, solicitanții vor întocmi un raport de evaluare al 
terenului din care va rezulta suprafața reală a terenului folosit de aceștia precum și prețul 
de vânzare, raport care va fi prezentat spre analiză, însușire și aprobare finală Consiliului 
Local al orașului Recaș. 

De asemenea, mai propunem ca acest teren să fie trecut în proprietatea privată a 
oraşului Recaş, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, privind fondul 
funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Legii nr. 
213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările și 
modificările ulterioare.  

       

 

 

Birou juridc                Inspector  

      C.j. TURTĂ MORARIU VIOREL             Ing. JERIȘTEANU ADRIAN MIRCEA 

 
 


