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HOTĂRÂRE

privind modificarea suprafeței de teren în suprafață de situat pe raza localității Herneacova,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690, 1692, 1694/6/2, 

de la 1.307.613 m2 la 26.800 m2 (măsurat 29.444 m2)

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la modificarea suprafeței

de teren în suprafață de situat pe raza localității Herneacova, oraș Recaș, înscris în CF
nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690, 1692, 1694/6/2, de la 1.307.613 m2  la 26.800 m2

(măsurat 29.444 m2);
 referatul  nr.  16.964 / din 17.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul  Primăriei

orașului Recaș;  
 cererea S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara, înregistrată la Primăria orașului

Recaș sub nr. 2.992 / 04.03.2016;
 prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările și

completările ulterioare;
 prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară  nr.  700/2014,  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,  recepţie  și
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările ulterioare;

 prevederile art.  10,  art.  36,  alin.  (1),  alin.  (2) lit.  c),  art.  121 şi  art.  123 din  Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

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

 prevederile art. 45, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică suprafața de teren situat pe raza localității  Herneacova, oraș Recaș,
înscris în CF nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690, 1692, 1694/6/2, de la 1.307.613 m 2  la
26.800 m2 (măsurat 29.444 m2).

Art. 2. – Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Orașului
Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş a diferenței de teren menționat la art. 1 al
prezentei hotărâri, în suprafață de 2.644 m2 rezultată din suprafața act și suprafața măsurată,
reală, existentă în teren (29.444 m2 - 26.800 m2).



Art.  3. – Având în vedere faptul  că S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara sunt
proprietari doar pe suprafața de 26.800 m2, diferența de 2.644 m2 până la 29.444 m2 (suprafața
măsurată, reală, existentă în teren), va fi concesionată / vândută prin negociere directă către
S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara.

Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Economic;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală;
- S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara.

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

Recaş, 29.11.2016
Nr. 200
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea suprafeței de teren în suprafață de situat pe raza localității Herneacova,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690, 1692, 1694/6/2, 

de la 1.307.613 m2 la 26.800 m2 (măsurat 29.444 m2)

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 referatul  nr.  16.964 / din 17.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul  Primăriei

orașului Recaș cu privire la modificarea suprafeței de teren în suprafață de situat pe raza
localității Herneacova, oraș Recaș, înscris în CF nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690,
1692, 1694/6/2, de la 1.307.613 m2 la 26.800 m2 (măsurat 29.444 m2);

 cererea S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara, înregistrată la Primăria orașului
Recaș sub nr. 2.992 / 04.03.2016;

 prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară  nr.  700/2014,  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,  recepţie  și
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările ulterioare;

 prevederile art.  10,  art.  36,  alin.  (1),  alin.  (2) lit.  c),  art.  121 şi  art.  123 din  Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

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

 prevederile art. 45, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se modifică suprafața de teren situat pe raza localității  Herneacova, oraș Recaș,
înscris în CF nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690, 1692, 1694/6/2, de la 1.307.613 m 2  la
26.800 m2 (măsurat 29.444 m2).

Art. 2. – Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Orașului
Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş a diferenței de teren menționat la art. 1 al
prezentei hotărâri, în suprafață de 2.644 m2 rezultată din suprafața act și suprafața măsurată,
reală, existentă în teren (29.444 m2 - 26.800 m2).



Art.  3. – Având în vedere faptul  că S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara sunt
proprietari doar pe suprafața de 26.800 m2, diferența de 2.644 m2 până la 29.444 m2 (suprafața
măsurată, reală, existentă în teren), va fi concesionată / vândută prin negociere directă către
S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara.

Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiș;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Economic;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală;
- S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara.

                            Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                     Consilier                                                Secretar oraș
                                 ____________                            Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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