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HOTĂRÂRE 
privind acceptarea de către Consiliul local al Orașului Recaș, județ Timiș, a

sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea
Orașului Recaș, județ  Timiș, aparţinând orașului şi afectate de 

construcţia Autostrăzii Timișoara - Lugoj (Lot 2)

Consiliul Local al  Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind  acceptarea de

către Consiliul local al Orașului Recaș, județ Timiș, a sumelor stabilite cu titlu
de despăgubire pentru terenurile proprietatea Orașului Recaș, județ  Timiș,
aparţinând orașului şi afectate de construcţia Autostrăzii Timișoara – Lugoj
(Lot 2);

 referatul  cu nr.  596 /  16.01.2017 întocmit  de inspectorul  de specialitate din
cadrul Primăriei orașului Recaș;

 documentaţiile cadastrale avizate de către Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate
Imobiliară  Timiș,  întocmite  pentru  terenurile  supuse  exproprierii,  conform
prevederilor Legii nr. 255/2010 și ale H.G. nr. 956/2014 pentru completarea
Hotărârii  Guvernului  nr.  1.230/2010  privind  declanşarea  procedurilor  de
expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj";

 prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică,  necesară realizării  unor  obiective de interes naţional,  judeţean şi
local;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5), lit. b), ale art. 121 şi art. 123
și  în  temeiul  art.  45 din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Consiliul Local al Orașului Recaș, județ Timiș,  acceptă sumele stabilite
cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea orașului Recaș, județ Timiș,
aparţinând orașului şi afectate de construcţia Autostrăzii Timișoara – Lugoj (Lot 2),
cuprinse în  anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.    2. – Consiliul Local al Orașului Recaș, județ Timiș, îl desemnează pe domnul
Pavel  Teodor,  primarul  orașului  Recaș,  să  reprezinte  Consiliul  Local  al  Orașului
Recaș în  faţa  Comisiei  pentru  aplicarea Legii  nr.  255/2010,  să  semneze actele
necesare  exproprierii  imobilelor  identificate  conform  anexei  nr.  1  la  prezenta,
precum şi să efectueze toate demersurile necesare încasării sumelor consemnate
acordate cu titlu de despăgubire.
                          



Art.  3.  – Ducerea la îndeplinire  a  hotărârii  se încredinţează  Primarului  Oraşului
Recaş și Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunic :ǎ
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului Agricol din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare le sediul primăriei și mass-media locală. 

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

Recaş, 20.01.2017
Nr. 4
Adoptată cu 13 voturi “pentru” + 1 “abținere”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind acceptarea de către Consiliul local al Orașului Recaș, județ Timiș, a

sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea
Orașului Recaș, județ Timiș, aparţinând orașului şi afectate de 

construcţia Autostrăzii Timișoara - Lugoj (Lot 2)

Consiliul Local al  Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  cu nr.  596 /  16.01.2017 întocmit  de inspectorul  de specialitate din

cadrul Primăriei orașului Recaș privind acceptarea de către Consiliul local al
Orașului  Recaș,  județ  Timiș,  a  sumelor  stabilite  cu  titlu  de  despăgubire
pentru  terenurile  proprietatea  Orașului  Recaș,  județ   Timiș,  aparţinând
orașului şi afectate de construcţia Autostrăzii Timișoara – Lugoj (Lot 2);;

 documentaţiile cadastrale avizate de către Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate
Imobiliară  Timiș,  întocmite  pentru  terenurile  supuse  exproprierii,  conform
prevederilor Legii nr. 255/2010 și ale H.G. nr. 956/2014 pentru completarea
Hotărârii  Guvernului  nr.  1.230/2010  privind  declanşarea  procedurilor  de
expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj";

 prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică,  necesară realizării  unor  obiective de interes naţional,  judeţean şi
local;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5), lit. b), ale art. 121 şi art. 123
și  în  temeiul  art.  45 din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Consiliul Local al Orașului Recaș, județ Timiș,  acceptă sumele stabilite
cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea orașului Recaș, județ Timiș,
aparţinând orașului şi afectate de construcţia Autostrăzii Timișoara – Lugoj (Lot 2),
cuprinse în  anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.    2. – Consiliul Local al Orașului Recaș, județ Timiș, îl desemnează pe domnul
Pavel  Teodor,  primarul  orașului  Recaș,  să  reprezinte  Consiliul  Local  al  Orașului
Recaș în  faţa  Comisiei  pentru  aplicarea Legii  nr.  255/2010,  să  semneze actele
necesare  exproprierii  imobilelor  identificate  conform  anexei  nr.  1  la  prezenta,
precum şi să efectueze toate demersurile necesare încasării sumelor consemnate
acordate cu titlu de despăgubire.
                          



Art.  3.  – Ducerea la îndeplinire  a  hotărârii  se încredinţează  Primarului  Oraşului
Recaş și Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunic :ǎ
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului Agricol din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare le sediul primăriei și mass-media locală. 

                     Președinte de ședință     
                           ____________                                

                                       Vizat
                                                          Secretar Oraş

                                                                                         Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 596 / 16.01.2017
                                                                                                     Aprobat,
                                                                                                     PRIMAR
                                                                                             ING. TEODOR PAVEL

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL RECAŞ

REFERAT DE SPECIALITATE

privind acceptarea de către Consiliul Local al Orașului Recaș, județ Timiș, a
sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea

Orașului Recaș, județ  Timiș, aparţinând orașului şi afectate de 
construcţia Autostrăzii Timișoara - Lugoj (Lot 2)

Având în vedere:

 documentaţiile cadastrale avizate de către Oficiul  de Cadastru şi  Publicitate
Imobiliară  Timiș,  întocmite  pentru  terenurile  supuse  exproprierii,  conform
prevederilor Legii nr. 255/2010 și ale H.G. nr. 956/2014 pentru completarea
Hotărârii  Guvernului  nr.  1.230/2010  privind  declanşarea  procedurilor  de
expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara Lugoj";

 prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică,  necesară realizării  unor  obiective de interes naţional,  judeţean şi
local;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5), lit. b), ale art. 121 şi art. 123
și  în  temeiul  art.  45 din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Propunem  analizarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului
Recaș  și  a  prezentului  refera  în  vederea  posibilității  emiterii  unei  hotărâri  a
Consiliului Local al orașului Recaș  privind acceptarea  de către Consiliul Local al
Orașului  Recaș,  județ  Timiș,  a  sumelor  stabilite  cu  titlu  de  despăgubire  pentru
terenurile proprietatea Orașului Recaș, județ  Timiș, aparţinând orașului şi afectate
de construcţia Autostrăzii Timișoara - Lugoj (Lot 2).

                           Inspector de specialitate
  ALBU MARIA ECATERINA
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