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HOTĂRÂRE
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului situat în extravilanul
localității Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha identificat cu nr. cadastral

406812 (nr. cad. vechi Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin 
nr. 415 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliată Timișoara

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiș,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind necesitatea primei întabulări în

Cartea  Funciară  a  terenului  situat  în  extravilanul  localității  Herneacova,  oraș  Recaș,  în
suprafaţă de 0,50 ha identificat cu nr. cadastral 406812 (nr. cad. vechi Vn 1635/5/2), atribuit
conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin nr. 415 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliată Timișoara;

 referatul cu nr. 16.310 / 04.11.2016 întocmit de inginerul topograf în cadrul Primăriei oraşului
Recaş;

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

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

 prevederile Legii  nr.  7/1996,  privind  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

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

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  . – Se aprobă prima întabulare în Cartea Funciară a terenului situat în extravilanul localității
Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha identificat cu nr. cadastral 406812 (nr. cad. vechi
Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin nr. 415 eliberat de Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliată Timișoara.

Art. 2. – Se aprobă înscrierea terenului menționat la art. 1. al prezentei hotărâri în proprietatea
privată a Orașului Recaș și administrarea Consiliului Local al orașului Recaș.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează inginerul  topograf din
cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

                           
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

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



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

Recaş, 29.1131.03.2016
Nr. 204 101
Adoptată cu 140 voturi “pentru”4i
Nr. de consilieri prezenți: 144
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului situat în extravilanul
localității Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha identificat cu nr. cadastral

406812 (nr. cad. vechi Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin 
nr. 415 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliată Timișoara

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiș,

Având în vedere:
 referatul cu nr. 16.310 / 04.11.2016 întocmit de inginerul topograf în cadrul Primăriei oraşului

Recaş privind prima întabulare în Cartea Funciară a terenului situat în extravilanul localității
Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha identificat cu nr. cadastral 406812 (nr. cad.
vechi Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin nr. 415 eliberat de Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliată Timișoara;

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

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

 prevederile Legii  nr.  7/1996,  privind  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

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

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1  . – Se aprobă prima întabulare în Cartea Funciară a terenului situat în extravilanul localității
Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha identificat cu nr. cadastral 406812 (nr. cad. vechi
Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin nr. 415 eliberat de Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliată Timișoara.

Art. 2. – Se aprobă înscrierea terenului menționat la art. 1. al prezentei hotărâri în proprietatea
privată a Orașului Recaș și administrarea Consiliului Local al orașului Recaș.



Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează inginerul  topograf din
cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

                           
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                         Președinte de ședință                     Contrasemnează
                                                            Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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