
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278 
Fax: 0040-356-177.279

E-mail: public@primariarecas.ro
 Web: www.primariarecas.ro

HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de Oficiul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliara Timiș sub nr. 219317 / 01.11.2016, având ca obiect
imobilul clădire aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în Recaș, str.
Câmpului nr. 4 (nr. vechi 1.039), înscris în CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral 411784

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș  cu  privire  la  necesitatea

apartamentării imobilului clădire aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în
Recaș,  str.  Câmpului  nr.  4  (nr.  vechi  1.039),  înscris  în  CF  nr.  411784  –  C1,  nr.
cadastral 411784;

 referatul cu nr. 17.272 / 23.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei
oraşului  Recaş;

 documentaţia cadastrală de apartamentare vizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliara Timiș sub nr.  219317 /  01.11.2016 întocmită de S.C.  INTERCAD S.R.L.
Timișoara; 

 prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, rerepublicată (r3),
cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  Directorului  General  al  Agenţiei  Naţionale  de  Cadastru  şi
Publicitate  Imobiliară  nr.  700/2014  privind  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Recaş, prin care
se acordă aviz favorabil;   

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  . – (1) Se însuşeşte documentaţia cadastrală de apartamentare, vizată de Oficiul de
Cadastru şi  Publicitate  Imobiliară Timiș sub nr.  219317 /  01.11.2016,  având ca obiect
imobilul  clădire  aflat  în  proprietatea  privată  a  Orașului  Recaș,  situat  în  Recaș,  str.
Câmpului nr.  4 (nr. vechi 1.039), înscris în CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral  411784,
compusă din: 

 Nr. cadastral 411784-C1-U1 situat în orașul Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi
1.039), et.  Parter,  Apartamentul nr. 1, U.A.T.  Recaș, având o Suprafață Utilă de
53,35 m2;  

 Nr. cadastral 411784-C1-U2 situat în orașul Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi
1.039), et.  Parter,  Apartamentul nr. 2, U.A.T.  Recaș, având o Suprafață Utilă de
28,68 m2.  

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt cele din anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.



Art. 2. – Se împternicește primarul orașului Recaș și / sau persoana desemnată de acesta
să semneze actul autentic de apartamentare.

Art. 3. – Taxele ocazionate de apartamentarea prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri vor 
fi suportate de Primăria Orașului Recaș, în calitate de proprietară a apartamentelor. 

Art. 4. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inginerul topograf
din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Oraşului Recaş.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                    - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
                    - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş;
                    - Primarului Oraşului Recaş;
                    - Secretarului Oraşului Recaş;
                    - Inginerului topograf din cadrul Primăriei Oraşului Recaş;
                   - Compartimentului impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Oraşului Recaş;
                    - S.C. INTERCAD S.R.L. Timișoara;
                    - Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

       Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
   Consilier                                              Secretar oraș

                                 Ștefan AȘCHIOPOAE                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de Oficiul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliara Timiș sub nr. 219317 / 01.11.2016, având ca obiect
imobilul clădire aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în Recaș, str.
Câmpului nr. 4 (nr. vechi 1.039), înscris în CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral 411784

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul cu nr. 17.272 / 23.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei

oraşului   Recaş cu privire la apartamentarea imobilului  clădire aflat în proprietatea
privată a Orașului Recaș, situat în Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi 1.039), înscris
în CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral 411784;

 documentaţia cadastrală de apartamentare vizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliara Timiș sub nr.  219317 /  01.11.2016 întocmită de S.C.  INTERCAD S.R.L.
Timișoara; 

 prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, rerepublicată (r3),
cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  Directorului  General  al  Agenţiei  Naţionale  de  Cadastru  şi
Publicitate  Imobiliară  nr.  700/2014  privind  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Recaş, prin care
se acordă aviz _______;   

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  . – (1) Se însuşeşte documentaţia cadastrală de apartamentare, vizată de Oficiul de
Cadastru şi  Publicitate  Imobiliară Timiș sub nr.  219317 /  01.11.2016,  având ca obiect
imobilul  clădire  aflat  în  proprietatea  privată  a  Orașului  Recaș,  situat  în  Recaș,  str.
Câmpului nr.  4 (nr. vechi 1.039), înscris în CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral  411784,
compusă din: 

 Nr. cadastral 411784-C1-U1 situat în orașul Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi
1.039), et.  Parter,  Apartamentul nr. 1, U.A.T.  Recaș, având o Suprafață Utilă de
53,35 m2;  

 Nr. cadastral 411784-C1-U2 situat în orașul Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi
1.039), et.  Parter,  Apartamentul nr. 2, U.A.T.  Recaș, având o Suprafață Utilă de
28,68 m2.  

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin. (1) sunt cele din anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.



Art. 2. – Se împternicește primarul orașului Recaș și / sau persoana desemnată de acesta
să semneze actul autentic de apartamentare.

Art. 3. – Taxele ocazionate de apartamentarea prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri vor 
fi suportate de Primăria Orașului Recaș, în calitate de proprietară a apartamentelor. 

Art. 4. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inginerul topograf
din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Oraşului Recaş.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                    - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
                    - Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş;
                    - Primarului Oraşului Recaş;
                    - Secretarului Oraşului Recaş;
                    - Inginerului topograf din cadrul Primăriei Oraşului Recaş;
                   - Compartimentului impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Oraşului Recaş;
                    - S.C. INTERCAD S.R.L. Timișoara;
                    - Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                         Președinte de ședință                                   
                                          Contrasemnează

                                                           Secretar Oraş
                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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