
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

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

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: primariarecas@yahoo.com

 Web: www.primariarecas.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasării de către S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara a 

unei fântâni publice de apă (automate Aquastrop – Căsuța cu Apă) 
pe o suprafață de 2 m2 lângă Piața Agroalimentară Recaș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind aprobarea amplasării de către

S.C.  L.M.  SERVICE  CO  S.R.L.  Timișoara  a  unei  fântâni  publice  de  apă  (automate
Aquastrop – Căsuța cu Apă) pe o suprafață de 2 m2 lângă Piața Agroalimentară Recaș;

 referatul nr. 17.282 / 23.11.2016 întocmit de viceprimarul orașului Recaş; 
 cererea  S.C.  L.M.  SERVICE  CO  S.R.L.  Timișoara  nr.  391  /  07.11.2016,  înregistrată  la

Primăria Orașului Recaș sub nr. 16.391 în aceeași dată;
 prevederile  art.  4 din Legea  nr.  213/1998,  privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia, cu completările și modificările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării costrucțiilor și unele măsuri pentru

realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz

favorabil; 
 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 14, și în

temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – (1)  Se aprobă  amplasarea de către S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara a unei
fântâni publice de apă (automate Aquastrop – Căsuța cu Apă) pe o suprafață de 2 m 2 lângă Piața
Agroalimentară Recaș.
              (2) Primăria orașului Recaș va încheia cu S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara un
contract de închiriere al suprafeței de teren menționată la alin. (1). Chiria este în suma de 7 lei /
m2 / lună și se va achita începând cu 15.12.2016. Nivelul chiriei se va actualiza anual, în funcție
de rata inflației, dar nu poate fi mai mică decât redevența stabilită prin hotărâre de Consiliul Local
al  Orașului  Recaș,  pentru  fiecare  an în care  chiriașa  își exercită  dreptul  de  închiriere  asupra
terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaş;
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaş;
- S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                                                  Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
                                                          Consilier                                                 Secretar oraș
                                                  Ștefan AȘCHIOPOAE                            Jr. Cătălina MOLDOVAN 
Recaş, 29.11.2016
Nr. 218
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14

Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasării de către S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara a 

unei fântâni publice de apă (automate Aquastrop – Căsuța cu Apă) 
pe o suprafață de 2 m2 lângă Piața Agroalimentară Recaș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 referatul nr. 17.282 / 23.11.2016 întocmit de viceprimarul orașului Recaş privind amplasarea

de către S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara a unei fântâni publice de apă (automate
Aquastrop – Căsuța cu Apă) pe o suprafață de 2 m2 lângă Piața Agroalimentară Recaș; 

 cererea  S.C.  L.M.  SERVICE  CO  S.R.L.  Timișoara  nr.  391  /  07.11.2016,  înregistrată  la
Primăria Orașului Recaș sub nr. 16.391 în aceeași dată;

 prevederile  art.  4 din Legea  nr.  213/1998,  privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu completările și modificările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării costrucțiilor și unele măsuri pentru
realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 14, și în
temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – (1)  Se aprobă  amplasarea de către S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara a unei
fântâni publice de apă (automate Aquastrop – Căsuța cu Apă) pe o suprafață de 2 m 2 lângă Piața
Agroalimentară Recaș.
              (2) Primăria orașului Recaș va încheia cu S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara un
contract de închiriere al suprafeței de teren menționată la alin. (1). Chiria este în suma de 7 lei /
m2 / lună și se va achita începând cu 15.12.2016. Nivelul chiriei se va actualiza anual, în funcție
de rata inflației, dar nu poate fi mai mică decât redevența stabilită prin hotărâre de Consiliul Local
al  Orașului  Recaș,  pentru  fiecare  an în care  chiriașa  își exercită  dreptul  de  închiriere  asupra
terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaş;
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaş;
- S.C. L.M. SERVICE CO S.R.L. Timișoara;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

          Președinte de ședință                                   Contrasemnează
                       Secretar Oraş

                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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