
  

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz și de servitute 
în favoarea S.C. GAZ VEST S.A. Arad asupra unui teren în suprafață de 64 m2, 

aflat în domeniul public al orașului Recaș, situat în extravilanul localității 
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi  

20592 Recaș), nr. cad. 51301 (nr. cad. vechi Ps 3565)  

 
Consiliul Local al Orașului Recaș, 

 
Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind aprobarea constituirii 

cu titlu gratuit a unor drepturi de uz și de servitute în favoarea S.C. GAZ VEST 
S.A. asupra unui teren în suprafață de 64 m2, aflat în domeniul public al orașului 
Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 
Recaș (nr. CF vechi 20592 Recaș), nr. cad. 51301 (nr. cad. vechi Ps 3565); 

 adresa S.C. GAZ VEST S.A. Arad cu nr. 28.626 / 29.10.2015, înregistrată la Primăria 
orașului Recaș sub nr. 17.058 / 30.10.2015;  

 referatul înregistrat cu nr. 17.084 / 30.10.2015, întocmit de către d-nul Alexandroia 
Corneliu, în calitate de consilier în cadrul Primăriei oraşului Recaş; 

 prevederile art. 755 – 772 din Legea nr. 287 / 2009, privind Noul Cod civil;  
 prevederile art. 109 lit. a) și b), art. 110, art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și lit. b), art. 

112 și art. 113 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, privind energia electrică și gazele 
naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (5), lit. b), precum 
și în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. - Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a unor drepturi de uz și de servitute în 
favoarea S.C. GAZ VEST S.A. Arad asupra unui teren în suprafață de 64 m2, aflat în 
domeniul public al orașului Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris 
în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Recaș), nr. cad. 51301 (nr. cad. vechi Ps 
3565), conform planului de situație, ce constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – (1) Dreptul de uz și de servitute se constituie în vederea amplasării și asigurării 
funcționării noii stații de reglare-măsurare de sector (SRMS) de pe raza localității Izvin, 
oraș Recaș, în scopul îmbunătățirii condițiilor de alimentare cu gaze naturale a 
consumatorilor casnici și noncasnici din localitatea Izvin, orașul Recaș. 

   (2) Drepturile de uz și de servitute care fac obiectul prezentei hotărâri se 
constituie cu titlu gratuit pe întreaga durată de existență a stației de reglare-măsurare de 
sector (SRMS) de pe raza localității Izvin, oraș Recaș. 
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Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul orașului Recaș să semneze contractul de constituire 
a unor drepturi de uz și de servitute în favoarea S.C. GAZ VEST S.A. Arad, în conformitate 
cu prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiș;  
- S.C. GAZ VEST S.A. Arad; 
- Primarului orașului Recaș;  
- Secretarului orașului Recaș; 
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media. 
 

 
 
 
 
 
 

     Preşedinte de şedinţă  
               Consilier           Contrasemnează 

                        PELICS DAN                        Secretar oraș 
                                                                    Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz și de servitute 

în favoarea S.C. GAZ VEST S.A. Arad asupra unui teren în suprafață de 64 m2, 
aflat în domeniul public al orașului Recaș, situat în extravilanul localității 

Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi  
20592 Recaș), nr. cad. 51301 (nr. cad. vechi Ps 3565)  

 
Consiliul Local al Orașului Recaș, 

 
Având în vedere: 
 adresa S.C. GAZ VEST S.A. Arad cu nr. 28.626 / 29.10.2015, înregistrată la Primăria 

orașului Recaș sub nr. 17.058 / 30.10.2015;  
 referatul înregistrat cu nr. 17.084 / 30.10.2015, întocmit de către d-nul Alexandroia 

Corneliu, în calitate de consilier în cadrul Primăriei oraşului Recaş, privind 
aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz și de servitute în 
favoarea S.C. GAZ VEST S.A. asupra unui teren în suprafață de 64 m2, aflat în 
domeniul public al orașului Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, oraș 
Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Recaș), nr. cad. 
51301 (nr. cad. vechi Ps 3565); 

 prevederile art. 755 – 772 din Legea nr. 287 / 2009, privind Noul Cod civil;  
 prevederile art. 109 lit. a) și b), art. 110, art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și lit. b), art. 

112 și art. 113 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, privind energia electrică și gazele 
naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (5), lit. b), precum 
și în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. - Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a unor drepturi de uz și de servitute în 
favoarea S.C. GAZ VEST S.A. Arad asupra unui teren în suprafață de 64 m2, aflat în 
domeniul public al orașului Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris 
în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Recaș), nr. cad. 51301 (nr. cad. vechi Ps 
3565), conform planului de situație, ce constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – (1) Dreptul de uz și de servitute se constituie în vederea amplasării și asigurării 
funcționării noii stații de reglare-măsurare de sector (SRMS) de pe raza localității Izvin, 
oraș Recaș, în scopul îmbunătățirii condițiilor de alimentare cu gaze naturale a 
consumatorilor casnici și noncasnici din localitatea Izvin, orașul Recaș. 
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   (2) Drepturile de uz și de servitute care fac obiectul prezentei hotărâri se 
constituie cu titlu gratuit pe întreaga durată de existență a stației de reglare-măsurare de 
sector (SRMS) de pe raza localității Izvin, oraș Recaș. 
 
Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul orașului Recaș să semneze contractul de constituire 
a unor drepturi de uz și de servitute în favoarea S.C. GAZ VEST S.A. Arad, în conformitate 
cu prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiș;  
- S.C. GAZ VEST S.A. Arad; 
- Primarului orașului Recaș;  
- Secretarului orașului Recaș; 
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media. 

 
 

 

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează 
                                                                Secretar Oraş 

                                                                                                Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA 
 
 

 


