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HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri străzilor existente în Planul Urbanistic Zonal “Parcelare
Zonă Turistică cu Spații de Cazare în Regim Individual și Colectiv, Dotări, Servicii și
Funcțiuni Complementare", beneficiar S.C. XELIAR CONSTRUCT S.R.L. Timișoara,

 pe terenul situat în intravilanul extins al localităţii Nadăș, oraș Recaș, 
proprietar al străzilor fiind Orașul Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș prin care propune  atribuirea de

denumiri străzilor existente în Planul Urbanistic Zonal “Parcelare Zonă Turistică cu Spații
de Cazare în Regim Individual și Colectiv, Dotări, Servicii și Funcțiuni Complementare",
beneficiar S.C. XELIAR CONSTRUCT S.R.L. Timișoara, pe terenul situat în intravilanul
extins al localităţii Nadăș, oraș Recaș, proprietar al străzilor fiind Orașul Recaș;

 referatul nr. 10.177 / 08.07.2016, întocmit în comun de arhitectul-șef și inginerul topograf
în cadrul Primăriei orașului Recaș;   

 prevederile  art.  2  lit.  (d)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  63/2002,  privind  atribuirea  sau
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie denumirea străzilor existente în Planul Urbanistic Zonal “Parcelare Zonă
Turistică cu Spații  de  Cazare  în  Regim Individual  și  Colectiv,  Dotări,  Servicii  și  Funcțiuni
Complementare", beneficiar S.C. XELIAR CONSTRUCT S.R.L. Timișoara, pe terenul situat în
intravilanul  extins al localităţii Nadăș, oraș Recaș, proprietar al străzilor fiind Orașul Recaș,
conform planului anexat prezentei hotărâri, ce constituie anexa nr. 1, după cum urmează:

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre – strada
Lacului;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre va avea
numele de Parcului;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre va avea
numele de Cocorilor;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre va avea
numele de Pădurarului;



 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 5 la prezenta hotărâre va avea
numele de Labirint;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 6 la prezenta hotărâre va avea
numele de Răsăritului;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 7 la prezenta hotărâre va avea
numele de Soarelui;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 8 la prezenta hotărâre va avea
numele de Stejarului;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 9 la prezenta hotărâre va avea
numele de Macilor;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 10 la prezenta hotărâre va avea
numele de Toporașilor;

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.C.L.E.P. Recaş și
inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- S.P.C.L.E.P. Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                    Consilier                                               Secretar oraș

              Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 24
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INIŢIATOR     : PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri străzilor existente în Planul Urbanistic Zonal
“Parcelare Zonă Turistică cu Spații de Cazare în Regim Individual și Colectiv,

Dotări, Servicii și Funcțiuni Complementare", beneficiar S.C. XELIAR
CONSTRUCT S.R.L. Timișoara,

 pe terenul situat în intravilanul extins al localităţii Nadăș, oraș Recaș, 
proprietar al străzilor fiind Orașul Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  nr.  10.177 /  08.07.2016,  întocmit  în  comun de arhitectul-șef  și  inginerul

topograf  în  cadrul  Primăriei  orașului  Recaș  prin  care  propune  atribuirea  de
denumiri străzilor existente în Planul Urbanistic Zonal “Parcelare Zonă Turistică cu
Spații  de  Cazare  în  Regim  Individual  și  Colectiv,  Dotări,  Servicii  și  Funcțiuni
Complementare",  beneficiar  S.C.  XELIAR  CONSTRUCT  S.R.L.  Timișoara,  pe
terenul  situat  în  intravilanul  extins al  localităţii  Nadăș,  oraș Recaș,  proprietar  al
străzilor fiind Orașul Recaș; 

 prevederile art. 2 lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se atribuie denumirea străzilor existente în Planul Urbanistic Zonal “Parcelare
Zonă Turistică cu Spații  de Cazare în Regim Individual și Colectiv, Dotări,  Servicii  și
Funcțiuni Complementare", beneficiar S.C. XELIAR CONSTRUCT S.R.L. Timișoara, pe
terenul situat în intravilanul extins al localităţii Nadăș, oraș Recaș, proprietar al străzilor
fiind Orașul Recaș, conform planului anexat prezentei hotărâri, ce constituie anexa nr. 1,
după cum urmează:

 drumul identificat  în schița ce constituie  anexa nr.  1 la prezenta hotărâre –
strada ______;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre va
avea numele de _______;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre va
avea numele de ________;



 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre va
avea numele de _______;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 5 la prezenta hotărâre va
avea numele de ________;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 6 la prezenta hotărâre va
avea numele de ________;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 7 la prezenta hotărâre va
avea numele de _________;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 8 la prezenta hotărâre va
avea numele de _________;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 9 la prezenta hotărâre va
avea numele de _________;

 drumul identificat în schița ce constituie anexa nr. 10 la prezenta hotărâre va
avea numele de ________;

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.P.C.L.E.P. Recaş
și inginerului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- S.P.C.L.E.P. Recaş;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inginerului topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

           Președinte de ședință                                        Contrasemnează
                                                                Secretar Oraş

                                                                                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN
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