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HOTĂRÂRE

privind rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008 și a
contractului de concesiune nr. 2.019 / 21.02.2008, privind terenul în suprafață de 512 m2 

situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531
Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a, beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la rezilierea contractului de atribuire în

folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008 și a contractului de concesiune nr. 2.019 / 21.02.2008, privind
terenul în suprafață de 512 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr.
CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a, beneficiari / concesionari Todor Adrian și
Todor Simona;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 11.064 / 28.07.2016;
 referatul  nr.  11.079 /  28.07.2016 întocmit  în comun de secretarul  orașului  Recaș și arhitectul-șef din

cadrul Primăriei orașului Recaș;  
 cererea  formulată  de  Todor  M.  Adrian, înregistrată  la  Primăria  orașului  Recaș  sub  nr.  11.062  /

28.07.2016, prin care solicită rezilierea celor 2 contracte mai sus menționate, din motive personale; 
 prevederile O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 prevederile art. 19 lit. c) din contractul de atribuire în folosință gratuită a terenului nr. 2.018 / 21.02.2008;
 prevederile art. 21 lit. c) din contractul de concesiune a terenului nr. 2.019 / 21.02.2016;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) şi alin. (5) lit. b), în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Având în vedere faptul că terenul a fost deja atribuit / concesionat altei persoane fizice încă din luna
martie  2016,  se  aprobă  rezilierea contractului  de atribuire  în folosință gratuită  nr.  2.018 /  21.02.2008 și  a
contractului de concesiune nr. 2.019 / 21.02.2008, privind terenul în suprafață de 512 m2 situat în intravilanul
orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a,
beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona, începând cu data de 1 martie 2016.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri  se încredințează inspectorului  topograf  și
Serviciului Economic – Compartiment Impozite și Taxe Locale 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 - Compartiment Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Beneficiarilor / concesionarilor Todor M. Adrian și Todor Simona.

         Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
     Consilier                                                Secretar oraș

                                                Mircea - Cosmin ANTONESCU                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 64
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 rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008 și a
contractului de concesiune nr. 2.019 / 21.02.2008, privind terenul în suprafață de 512 m2 

situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531
Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a, beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 11.064 / 28.07.2016, cu privire

la rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008 și a contractului de
concesiune nr.  2.019 /  21.02.2008,  privind terenul  în suprafață de 512 m2 situat în intravilanul
orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956
/ 1 / 46 / a, beneficiari / concesionari Todor Adrian și Todor Simona;

 referatul nr. 11.079 / 28.07.2016 întocmit în comun de secretarul orașului Recaș și arhitectul-șef din
cadrul Primăriei orașului Recaș;  

 cererea formulată  de Todor  M.  Adrian, înregistrată  la  Primăria  orașului  Recaș  sub nr.  11.062 /
28.07.2016,  prin  care  solicită  rezilierea  celor  2  contracte  mai  sus  menționate,  din  motive
personale; 

 prevederile  O.U.G. nr.  54/2006,  privind regimul contractelor  de concesiune de bunuri  proprietate
publică;

 prevederile  art.  19  lit.  c)  din  contractul  de  atribuire  în  folosință  gratuită  a  terenului  nr.  2.018  /
21.02.2008;

 prevederile art. 21 lit. c) din contractul de concesiune a terenului nr. 2.019 / 21.02.2016;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) şi alin. (5) lit. b), în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Având în vedere faptul că terenul a fost deja atribuit / concesionat altei persoane fizice încă din
luna martie 2016, se aprobă rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008
și a contractului de concesiune nr. 2.019 / 21.02.2008,  privind terenul în suprafață de 512 m2 situat în
intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc
2956 / 1 / 46 / a, beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona, începând cu data de 1 martie
2016.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează inspectorului topograf și
Serviciului Economic – Compartiment Impozite și Taxe Locale 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;   
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Beneficiarilor / concesionarilor Todor M. Adrian și Todor Simona.

      Președinte de ședință                                             Contrasemnează



                                                            Secretar Oraş
                                                                                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Nr. 11.079 / 28.04.2006                               
                                                                                                                        Aprobat

   Primar
  Ing. PAVEL TEODOR

   ___________
              

                             Către,
Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008 și a

contractului de concesiune nr. 2.019 / 21.02.2008, privind terenul în suprafață de 
512 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș 

(nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a, beneficiari 
/ concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona

             Având în vedere prevederile art. 18 lit. c) din contractul de atribuire în folosință gratuită a
terenului  nr.  2.018  /  21.02.2008  și  prevederile  art.  21  lit.  c)  din  contractul  de  concesiune  a
terenului  nr.  2.019  /  21.02.2008,  încheiat  între  Primăria  orașului  Recaș  și beneficiarii  /
concesionarii Todor M. Adrian și Todor Simona, privind terenul în suprafață de 512 m2 situat în
intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 402851 Recaș;

Tinând  seama  de  faptul  că  beneficiarii  /  concesionarii,  prin  cererea  înregistrată  la
Primăria orașului Recaș sub nr. 11.062 / 28.07.2016, solicită rezilierea celor 2 contracte mai sus
menționate, din motive personale; 

Propunem  adoptarea  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  rezilierea
contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 2.018 / 21.02.2008 și a contractului de concesiune
nr. 2.019 / 21.02.2008, privind terenul în suprafață de 512 m2 situat în intravilanul orașului Recaș,
înscris în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a,
beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona.

     Serviciul Urbanism,                                                 Secretar oraș,

              Insp. Arh. Voinescu Vlad                                         Jr. Moldovan Cătălina
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