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HOTĂRÂRE
privind rezilierea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din data de 28.11.2002, privind

repartizarea unei suprafețe de 3 ha în folosință gratuită Școlii cu Clasele 
I – VIII “Constantin Păunescu” ca și lot școlar

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

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

Consiliului Local nr. 134 din data de 28.11.2002, privind repartizarea unei suprafețe de 3 ha în
folosință gratuită Școlii cu Clasele I – VIII “Constantin Păunescu” ca și lot școlar;

 expunerea de motive cu nr. 16.314 / 04.11.2016 întocmită de primarul orașului Recaș;
 referatul cu nr. 16.315 / 04.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei oraşului

Recaş;
 prevederile  Legii  nr.  7/1996 privind cadastrul  şi  publicitatea imobiliară,  rerepublicată  (r3),  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;
 prevederile Legii nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările

ulterioare; 
 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) Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă rezilierea Hotărârii Consiliului Local nr.
134 din data de 28.11.2002, privind repartizarea unei suprafețe de 3 ha în folosință gratuită Școlii
cu Clasele I – VIII  “Constantin Păunescu” ca și lot școlar, având în vedere faptul că terenul este
nefolosit, nelucrat și neîngrijit de mai mulți ani.

(2) Terenul menționat la alin. (1) este situat în extravilanul orașului Recaș, categoria de
folosință arabil, are o suprafață de 3,00 / 24.6868 ha și este înscris în Cartea Funciară nr. 407005
Recaș, nr. cad. 407005 (tarla A 2954 lot 1). 

Art. 2. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Recaș și
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

Art. 3. – 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;
                     - Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Constantin Păunescu” Recaș;
                    - Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

                         Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează
                  Consilier                                               Secretar oraș

                                                 Ștefan AȘCHIOPOAE                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 201
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rezilierea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din data de 28.11.2002, privind

repartizarea unei suprafețe de 3 ha în folosință gratuită Școlii cu Clasele 
I – VIII “Constantin Păunescu” ca și lot școlar

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive cu nr.  16.314 /  04.11.2016 întocmită de primarul orașului  Recașcu cu

privire  la  rezilierea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  134  din  data  de  28.11.2002,  privind
repartizarea unei suprafețe de 3 ha în folosință gratuită Școlii cu Clasele I – VIII  “Constantin
Păunescu” ca și lot școlar;

 referatul cu nr. 16.315 / 04.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei oraşului
Recaş;

 prevederile  Legii  nr.  7/1996 privind cadastrul  şi  publicitatea imobiliară,  rerepublicată  (r3),  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;

 prevederile Legii nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; 

 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) Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă rezilierea Hotărârii Consiliului Local nr.
134 din data de 28.11.2002, privind repartizarea unei suprafețe de 3 ha în folosință gratuită Școlii
cu Clasele I – VIII  “Constantin Păunescu” ca și lot școlar, având în vedere faptul că terenul este
nefolosit, nelucrat și neîngrijit de mai mulți ani.

(2) Terenul menționat la alin. (1) este situat în extravilanul orașului Recaș, categoria de
folosință arabil, are o suprafață de 3,00 / 24.6868 ha și este înscris în Cartea Funciară nr. 407005
Recaș, nr. cad. 407005 (tarla A 2954 lot 1). 

Art. 2. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Recaș și
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

Art. 3. – 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;
                     - Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Constantin Păunescu” Recaș;
                    - Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală.

                         Președinte de ședință                          Contrasemnează
                                                              Secretar Oraş

                                                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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