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HOTĂRÂRE

privind exprimarea disponibilității Consiliului Local al Orașului Recaș de a prelua în
domeniul public al Orașului Recaș din domeniul public al statului și din proprietatea

Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș,
a imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş

(nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ
S+P+1E, atelier mecanic, șopron, wc, depozit carburanți, magazii, cocină, 

bazin soluții, groapă de var

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind exprimarea disponibilității

Consiliului Local al Orașului Recaș de a prelua în domeniul public al Orașului Recaș din
domeniul  public  al  statului  și  din  proprietatea  Ministerului  Tineretului  și  Sportului  –
Direcția  Județeană  pentru  Sport  și  Tineret  Timiș,  a  imobilului  situat  în  intravilanul
localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr. CF vechi 1644 Herneacova)
nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E, atelier mecanic, șopron, wc,
depozit carburanți, magazii, cocină, bazin soluții, groapă de var;

 nota de fundamentare cu nr. 8.436 / 26.05.2017 întocmită de primarul orașului Recaș;
 referatul înregistrat cu nr. 8.437 / 26.05.2017 întocmit de secretarul orașului Recaș;
 adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene –

Cabinet  Viceprim-ministru  nr.  61078  /  10.05.2017,  înregistrată  la  Primăria  orașului
Recaș sub nr. 8.384 / 25.05.2017;

 prevederile  H.G.  nr.  886/2010,  privind  strategia  de  descentralizare  a  activităților  din
domeniul tineretului;  

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

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 5, art. 115 alin. (1) lit. b), art.
121 alin. (3) şi în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Se  exprimă disponibilitatea  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  de  a  prelua  în
domeniul  public  al  Orașului  Recaș  din  domeniul  public  al  statului  și  din  proprietatea
Ministerului  Tineretului  și  Sportului  –  Direcția  Județeană  pentru  Sport  și  Tineret  Timiș,  a
imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr. CF
vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E, atelier



mecanic,  șopron,  wc,  depozit  carburanți,  magazii,  cocină,  bazin  soluții,  groapă  de  var,
identificat conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Primarul orașului Recaș este persoana împuternicită cu îndeplinirea formalităților
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Consiliului Județean Timiș; 
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

       

        

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

Recaş, 31.05.2017
Nr. 194
Adoptată cu 15 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 1 la H.C.L.  nr. 194 / 31.05.2017

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilului clădire situat în intravilanul localității Herneacova, întabulat în CF nr. 409862 Recaş

(nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2

Nr.
crt.

Nr.
M.F.

Denumirea
bunului

Locul unde
este situat

imobilul

Persoana juridică de
la care se transmit

imobilele

Persoana juridică la
care se transmit

imobilele
Caracteristica imobilului

1. 27628
Tabăra

Herneacova

Localitatea
Herneacova,
oraș Recaș,
județ Timiş

Ministerul Tineretului şi
Sportului - Direcţia
Judeţeană pentru

Sport şi Tineret Timiş

Oraşul Recaş - în
administrarea

Consiliului Local al
Oraşului Recaş

Corp administrativ S+P+1E, atelier
mecanic, şopron, wc, depozit

carburanţi, magazii, cocină, bazin
soluții, groapă de var

                                                     Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                                                          Consilier local                                                 Secretar oraș
                                                          Ștefan BUGA                                          Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exprimarea disponibilității Consiliului Local al Orașului Recaș de a prelua în
domeniul public al Orașului Recaș din domeniul public al statului și din proprietatea

Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș,
a imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş

(nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ
S+P+1E, atelier mecanic, șopron, wc, depozit carburanți, magazii, cocină, 

bazin soluții, groapă de var

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 nota de fundamentare cu nr. 8.436 / 26.05.2017 întocmită de primarul orașului Recaș

privind  exprimarea disponibilității  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș de a  prelua  în
domeniul  public al  Orașului  Recaș din domeniul  public  al  statului  și  din proprietatea
Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, a
imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr.
CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E,
atelier mecanic, șopron, wc, depozit carburanți, magazii, cocină, bazin soluții, groapă de
var;

 referatul înregistrat cu nr. 8.437 / 26.05.2017 întocmit de secretarul orașului Recaș;
 adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene –

Cabinet  Viceprim-ministru  nr.  61078  /  10.05.2017,  înregistrată  la  Primăria  orașului
Recaș sub nr. 8.384 / 25.05.2017;

 prevederile  H.G.  nr.  886/2010,  privind  strategia  de  descentralizare  a  activităților  din
domeniul tineretului;  

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

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 5, art. 115 alin. (1) lit. b), art.
121 alin. (3) şi în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Se  exprimă disponibilitatea  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  de  a  prelua  în
domeniul  public  al  Orașului  Recaș  din  domeniul  public  al  statului  și  din  proprietatea
Ministerului  Tineretului  și  Sportului  –  Direcția  Județeană  pentru  Sport  și  Tineret  Timiș,  a
imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr. CF
vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E, atelier



mecanic,  șopron,  wc,  depozit  carburanți,  magazii,  cocină,  bazin  soluții,  groapă  de  var,
identificat conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. – Primarul orașului Recaș este persoana împuternicită cu îndeplinirea formalităților
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
- Consiliului Județean Timiș; 
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

       

        

       

        
                       Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                            Consilier local                                              Secretar oraș
                             __________                                        Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Anexa nr. 1 la H.C.L.  nr. _____ / 31.05.2017

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilului clădire situat în intravilanul localității Herneacova, întabulat în CF nr. 409862 Recaş

(nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2

                                                     Preşedinte de şedinţă                                   Contrasemnează
                                                          Consilier local                                                 Secretar oraș
                                                         _____________                                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Nr.
crt.

Nr.
M.F.

Denumirea
bunului

Locul unde
este situat

imobilul

Persoana juridică de
la care se transmit

imobilele

Persoana juridică la
care se transmit

imobilele
Caracteristica imobilului

1. 27628
Tabăra

Herneacova

Localitatea
Herneacova,
oraș Recaș,
județ Timiş

Ministerul Tineretului şi
Sportului - Direcţia
Judeţeană pentru

Sport şi Tineret Timiş

Oraşul Recaş - în
administrarea

Consiliului Local al
Oraşului Recaş

Corp administrativ S+P+1E, atelier
mecanic, şopron, wc, depozit

carburanţi, magazii, cocină, bazin
soluții, groapă de var
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Nr. 8.436 / 26.05.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind exprimarea disponibilității Consiliului Local al Orașului
Recaș de a prelua în domeniul public al Orașului Recaș din domeniul public al statului

și din proprietatea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Timiș, a imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, 
înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2,

constând din corp administrativ S+P+1E, atelier mecanic, șopron, wc,
 depozit carburanți, magazii, cocină, bazin soluții, groapă de var

În exercitarea atribuţiilor conferite prin art. 36, alin. (2), lit. “c" si alin. (5), lit. "b" din
Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale republicata cu modificările și completările
ulterioare,  Consiliul  Local  are  “atribuții  privind administrarea domeniului  public  și  privat  al
comunei, orașului sau municipiului”.

Încă  din  anul  2011  Consiliul  Local  al  orașului  Recaș  (prin  emiterea  mai  multor
hotărâri) și-a exprimat intenția de a prelua în proprietate și administrare imobilul clădire situat
în intravilanul localității  Herneacova, întabulat în CF nr. 409862 Recaş (nr. CF vechi 1644
Herneacova) nr.  top 1691/5/2, terenul  pe care este efificată această clădire aflându-se în
proprietatea Orașului Recaș.

Începând cu anul 1991, demersurile în domeniul descentralizării au vizat sistemul şi
modul de finanţare a autorităţilor administraţiei publice locale, fiind stabilite reguli şi principii
alături de noi atribuţii ale acestora, cu accent pe serviciile publice. Astfel, au fost transferate
de la nivel central la nivel judeţean şi local o serie de competenţe privind protecţia copilului,
asistenţă socială, sănătate, educaţie, tineret, poliţia locală şi agricultură.

Experienţa  ultimilor  ani  a  demonstrat  necesitatea  unei  implicări  pregnante  a
autorităţilor  administraţiei  publice  locale  în  administrarea  intereselor  locale,  respectiv
oportunitatea transferului de noi competenţe de la nivel central însoţit de transferul de resurse
financiare, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice.

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea
nr.  215  /  2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu  modificările  și  completările
ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al oraşului Recaș, proiectul de
hotărâre în forma prezentată.

Inițiator 
   Primar,

                                                                Ing. PAVEL TEODOR
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Nr.  8.437 / 26.05.2017                                                                                    Aprobat 
    Primar,

     Ing. Teodor PAVEL

                               Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

             Având în vedere prevederile H.G. nr. 886/2010, privind strategia de descentralizare a
activităților din domeniul tineretului,

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

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 5, art. 115 alin.
(1) lit. b), art. 121 alin. (3) şi în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere faptul că, începând cu anul 2011 Consiliul Local al orașului Recaș
(prin  emiterea  mai  multor  hotărâri)  și-a  exprimat  intenția  de  a  prelua  în  proprietate  și
administrare imobilul  clădire situat în intravilanul localității  Herneacova, întabulat în CF nr.
409862 Recaş (nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr. top 1691/5/2, 

Ținând  seama  de  prevederile  notei  de  fundamentare  cu  nr.  8.436  /  26.05.2017
întocmită de primarul orașului Recaș;

Propun analizarea posibilităţii adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Recaş privind
exprimarea disponibilității Consiliului Local al Orașului Recaș de a prelua în domeniul public
al Orașului Recaș din domeniul public al statului și din proprietatea Ministerului Tineretului și
Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, a imobilului situat în intravilanul
localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr. CF vechi 1644 Herneacova) nr.
top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E, atelier mecanic, șopron, wc, depozit
carburanți, magazii, cocină, bazin soluții, groapă de var.

     Secretar oraș
       Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA                            
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