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HOTĂRÂRE

privind rectificarea suprafeţei de teren a imobilului aparținând domeniului privat al Orașului
Recaș, situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr. 50 (nr. vechi 970), înscris în CF nr. 406671

Recaș (nr. CF vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077 m2 la 1.096 m2

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul  de hotărâre inițiat  de Primarul Orașului  Recaș cu privire la  rectificarea suprafeţei de

teren a imobilului aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în orașul Recaș, strada
Ion Cojar nr. 50 (nr. vechi 970), înscris în CF nr. 406671 Recaș (nr. CF vechi 1543 Recaș), nr.
top. 595-596/3, de la 1.077 m2 la 1.096 m2;

 referatul nr. 17.523 / din 29.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei orașului
Recaș;  

 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;

 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  rectifică suprafața de teren a imobilului  aparținând domeniului privat al Orașului Recaș,
situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr. 50 (nr. vechi 970), înscris în CF nr. 406671 Recaș (nr. CF
vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077 m2  la 1.096 m2, pentru a corespunde cu realitatea
din teren.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – 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. 

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

Recaş, 29.11.2016
Nr. 219
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 rectificarea suprafeţei de teren a imobilului aparținând domeniului privat al Orașului
Recaș, situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr. 50 (nr. vechi 970), înscris în CF nr. 406671

Recaș (nr. CF vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077 m2 la 1.096 m2

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 referatul nr. 17.523 / din 29.11.2016 întocmit de inginerul topograf din cadrul Primăriei orașului

Recaș cu privire la  rectificarea suprafeţei de teren a imobilului aparținând domeniului privat al
Orașului Recaș, situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr. 50 (nr. vechi 970), înscris în CF nr.
406671 Recaș (nr. CF vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077 m2 la 1.096 m2;

 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;

 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  rectifică suprafața de teren a imobilului  aparținând domeniului privat al Orașului Recaș,
situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr. 50 (nr. vechi 970), înscris în CF nr. 406671 Recaș (nr. CF
vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077 m2  la 1.096 m2, pentru a corespunde cu realitatea
din teren.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – 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. 

      Președinte de ședință                                             Contrasemnează
                                                            Secretar Oraş

                                                                                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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