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HOTĂRÂRE
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenurilor situate în 

extravilanul orașului Recaș, în suprafață totală de 6,80 ha, identificate cu 
număr cadastral A 3449/1 (4,76 ha), respectiv A 3449/3 (2,04 ha), precum 

și emiterea acordului de principiu în vederea concesionării acestor 
parcele de către numitul Bojin Ovidiu Petru

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 terenurilor situate în extravilanul orașului  Recaș, în suprafață
totală  de 6,80 ha,  identificate cu număr cadastral  A 3449/1 (4,76 ha),  respectiv  A
3449/3 (2,04 ha), precum și emiterea acordului de principiu în vederea concesionării
acestor parcele de către numitul Bojin Ovidiu Petru;

 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  10.535  /
18.07.2016;

 referatul  cu  nr.  10.698  /  20.07.2016  întocmit  de  inginerul  topograf  în  cadrul  Primăriei
oraşului Recaş;

 cererea domnului Bojin Ovidiu Petru, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 10.313 /
13.07.2016;

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

 prevederile art. 15 lit. (e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 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 terenurilor situate în extravilanul
orașului Recaș, în suprafață totală de 6,80 ha, identificate cu număr cadastral A 3449/1 (4,76
ha), respectiv A 3449/3 (2,04 ha).

Art.  2. – Se aprobă înscrierea terenurilor  menționate  la  art.  1.  în  proprietatea  privată  a
Orașului Recaș și administrarea Consiliului Local al orașului Recaș.

Art.  3. –  Se  emite  acordul  de  principiu  în  vederea  concesionării  suprafețelor  de  teren
prevăzute la art.  1 al prezentei hotărâri de către numitul Bojin Ovidiu Petru,  în baza unui



drept legal de preemțiune, în calitate de proprietar asupra terenului  învecinat,  în vederea
plantării de pomi fructiferi și viță-de-vie. 
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Recaș
și inginerul topograf din cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

                           
Art. 5. – 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;
- Domnului Bojin Ovidiu Petru;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                                      Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
                                                 Consilier                                                Secretar oraș
                                    Mircea Cosmin ANTONESCU                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 



                    Preşedinte de şedinţă                        Contrasemnează 
                            Consilier                                           Secretar oraș
                    Ștefan AȘCHIOPOAE                       Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului situat în extravilanul

orașului Recaș, în suprafață de 6,80 ha, identificat cu număr cadastral 
A 3449, precum și emiterea acordului de principiu în vederea concesionării fără

licitație publică acestei parcele către numitul Bojin Ovidiu Petru

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiș,

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  10.535  /

18.07.2016 privind necesitatea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului situat în
extravilanul orașului Recaș, în suprafață de 6,80 ha, identificat cu număr cadastral A
3449, precum și emiterea acordului de principiu în vederea concesionării fără licitație
publică acestei parcele către Bojin Ovidiu Petru;

 referatul  cu  nr.  10.698  /  20.07.2016  întocmit  de  inginerul  topograf  în  cadrul  Primăriei
oraşului Recaş;

 cererea domnului Bojin Ovidiu Petru, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 10.313 /
13.07.2016;

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

 prevederile art. 15 lit. (e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 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
orașului Recaș, în suprafață de 6,80 ha, identificat cu număr cadastral A 3449.

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

Art. 3. – Se emite acordul de principiu în vederea concesionării suprafeței de teren prevăzută
la art. 1 al prezentei hotărâri de către numitul Bojin Ovidiu Petru, în baza unui drept legal de
preemțiune, în calitate de proprietar asupra terenului învecinat, în vederea plantării de pomi
fructiferi și viță-de-vie. 
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului Recaș
și inginerul topograf din cadrul Primăriei Oraşului Recaş.

                           
Art. 5. – 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;
- Domnului Bojin Ovidiu Petru;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

                         Președinte de ședință                     Contrasemnează
                                                            Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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