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HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul Local al Orașului Recaș la data

de 30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui  teren în suprafață de
aproximativ 3.500 mp din terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil 

accesul pentru viitoarei lucrari de investiție la calea ferată 

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  prin  care  propune  revocarea

Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul Local al Orașului Recaș la data de 30.01.2015, privind
aprobarea concesionării unui  teren în suprafață de aproximativ 3.500 mp din terenul Ps
3153 ha,  teren care face posibil accesul  pentru  viitoarei  lucrari  de investiție la calea
ferată, având în vedere faptul că nici până în prezent nu a fost semnat contractul de
concesiune al terenului mai sus menționat, solicitanta nefăcând niciun demers pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii mai sus menționate;

 referatul nr. 9.459 / 27.06.2016 întocmit de secretarul orașului Recaş; 
 prevederile  art.  21  din  Legea  nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

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

acesteia, cu completările și modificările 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 în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001,

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Începând cu data prezentei se aprobă revocarea Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul
Local al Orașului Recaș la data de 30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui  teren în
suprafață de aproximativ 3500 mp din terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil accesul
pentru viitoarei lucrari de investiție la calea ferată. 

Art. 2. – Ducerea  la îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se încredinţează secretarului  orașului
Recaș.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Consilierului juridic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. CKS-AGRO S.R.L. Orțișoara. 
 

       Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
   Consilier                                            Secretar oraș

                                              Mircea - Cosmin ANTONESCU             Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 50
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 revocarea Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul Local al Orașului Recaș la data

de 30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui  teren în suprafață de
aproximativ 3.500 mp din terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil 

accesul pentru viitoarei lucrari de investiție la calea ferată 

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 referatul nr. 9.459 / 27.06.2016 întocmit de secretarul orașului Recaş privind revocarea

Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul Local al Orașului Recaș la data de 30.01.2015, privind
aprobarea concesionării unui  teren în suprafață de aproximativ 3.500 mp din terenul Ps
3153 ha,  teren care face posibil accesul  pentru  viitoarei  lucrari  de investiție la calea
ferată, având în vedere faptul că nici până în prezent nu a fost semnat contractul de
concesiune al terenului mai sus menționat, solicitanta nefăcând niciun demers pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii mai sus menționate; 

 prevederile  art.  21  din  Legea  nr.  50/1991,  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu completările și modificările 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 în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Începând cu data prezentei se aprobă revocarea Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul
Local al Orașului Recaș la data de 30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui  teren în
suprafață de aproximativ 3500 mp din terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil accesul
pentru viitoarei lucrari de investiție la calea ferată. 

Art. 2. – Ducerea  la îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se încredinţează secretarului  orașului
Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Consilierului juridic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. CKS-AGRO S.R.L. Orțișoara. 
 

                         Președinte de ședință                                   
                                    Contrasemnează

                                                   Secretar Oraş
                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr.  9.459 / 27.06.2016

                                                                                                                               Aprobat primar,
                                                                                                      Ing. Teodor PAVEL

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

        

În data de 30.01.2015 Consiliul Local al Orașului Recaș a emis Hotărârea nr. 9,
privind  aprobarea concesionării  unui   teren în  suprafață  de aproximativ  3.500 mp din
terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil accesul pentru viitoarei lucrari de investiție la
calea ferată, în favoarea S.C. CKS-AGRO S.R.L. Orțișoara.

Ulterior  emiterii  hotărârii  a  fost  pregătit  contractul  privind  concesionarea  mai  sus
menționată,  dar  solicitanta  S.C.  CKS-AGRO  S.R.L.  Orțișoara  nu  s-a  prezentat  la  sediul
instituției pentru a-l semna; nici până la această dată S.C. CKS-AGRO S.R.L. Orțișoara nu și-a
exprimat intenția de a perfecta documentele.

Ținând  seama  de  prevederile  art.  4  din  Legea  nr.  213/1998,  privind  proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu completările și modificările ulterioare, precum și de
prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Propun  analiza  juridică  în  vederea  adoptării  unei  hotărâri  de  consiliu  privind
revocarea  Hotărârii  nr.  9  emisă  de  Consiliul  Local  al  Orașului  Recaș  la  data  de
30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui  teren în suprafață de aproximativ 3.500
mp din terenul  Ps 3153 ha,  teren care face posibil  accesul  pentru viitoarei  lucrari  de
investiție la calea ferată. 

Secretar oraș

        Jr. Cătălina MOLDOVAN                 
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