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HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea efectuării schimbului de teren
între Primăria orașului Recaș și numita Dașcău Livia, privind terenul categoria 

de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității
Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, 

aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

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

principiu în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și
numita Dașcău Livia, privind terenul categoria de folosință pășune în suprafață de
62.800 m2 situat în extravilanul localității  Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr.
412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș;

 referatul  de  specialitate  înregistrat  cu  nr.  12.396  /  25.08.2016  întocmit  de  către
specialistul topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş;

 cererea înregistrată la Primăria orașului  Recaș sub nr.  12.395 /  25.08.2016, prin
care doamna Dașcău Livia solicită aprobarea efectuării schimbului de teren;

 prevederile art. 553 alin. (1), art. 1763 – art. 1765 din Legea nr. 287/2009, privind
Noul Cod civil al României;

 prevederile art. 121 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modifcările 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) lit. c) şi alin. (5) lit. b) şi în temeiul art. 45  alin.
(3), art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se emite acordul de principiu  în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria orașului Recaș și numita Dașcău Livia, privind terenul categoria de folosință
pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localitățiiNadăș, orașul Recaș,
înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului
Recaș. 

Art. 2. – Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele:
 -  terenul  aflat  în  proprietatea  privată  a  orașului  Recaş,  pus  la  dispoziţie  de

Consiliul Local Recaş, în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință pășune, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936 (Ps
250).



 terenurile aflate în  proprietatea solicitantei Dașcău Livia  –  suprafața totală de
69.423 m2:

-  terenul în suprafață de 21.200 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A
529);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);

-  terenul în suprafață de 18.800 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); 

-  terenul în suprafață de 14.373 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195).

Art. 3. – Punerea în aplicare a prevederilor art. 1 și art. 2  din prezenta hotărâre se va
realiza în urma întocmirii,  pe cheltuiala solicitantei,  a rapoartelor de evaluare, pentru
fiecare teren, rapoarte care vor fi supuse spre analizare, însuşire și aprobare Consiliului
Local al Oraşului Recaş.              

Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Solicitantei Dașcău Livia;
- Cetățenilor orașului Recaș, prin afișare la sediul instituției și mass – media.

                  Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                           Consilier                                                Secretar oraș
              Mircea Cosmin ANTONESCU                    Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind emiterea acordului de principiu în vederea efectuării schimbului de teren
între Primăria orașului Recaș și numita Dașcău Livia, privind terenul categoria 

de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității
Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, 

aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  de  specialitate  înregistrat  cu  nr.  12.396  /  25.08.2016  întocmit  de  către

specialistul topograf din cadrul Primăriei oraşului Recaş privind emiterea acordului
de principiu în vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș
și numita Dașcău Livia, privind terenul categoria de folosință pășune în suprafață
de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, orașul Recaș, înscris în CF nr.
412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș;

 cererea înregistrată la Primăria orașului  Recaș sub nr.  12.395 /  25.08.2016, prin
care doamna Dașcău Livia solicită aprobarea efectuării schimbului de teren;

 prevederile art. 553 alin. (1), art. 1763 – art. 1765 din Legea nr. 287/2009, privind
Noul Cod civil al României;

 prevederile art. 121 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modifcările 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) lit. c) şi alin. (5) lit. b) şi în temeiul art. 45  alin.
(3), art. 115 alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se emite acordul de principiu  în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria orașului Recaș și numita Dașcău Livia, privind terenul categoria de folosință
pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localitățiiNadăș, orașul Recaș,
înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a Orașului
Recaș. 

Art. 2. – Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele:
 -  terenul  aflat  în  proprietatea  privată  a  orașului  Recaş,  pus  la  dispoziţie  de



Consiliul Local Recaş, în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință pășune, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936 (Ps
250).

 terenurile aflate în  proprietatea solicitantei Dașcău Livia  –  suprafața totală de
69.423 m2:

-  terenul în suprafață de 21.200 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință arabil,  înscris în CF nr. 411840 Recaș, nr. cad. 411840 (A
529);

- terenul în suprafață de 15.050 / 50.300 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
oraș Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410879 Recaș, nr. cad. 410879
(F 313);

-  terenul în suprafață de 18.800 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 410586 Recaș, nr. cad. 410586 (F
215); 

-  terenul în suprafață de 14.373 m2 situat în extravilanul  localității  Nadăș, oraș
Recaș, categoria de folosință fâneață,  înscris în CF nr. 412071 Recaș, nr. cad. 412071 (F
195).

Art. 3. – Punerea în aplicare a prevederilor art. 1 și art. 2  din prezenta hotărâre se va
realiza în urma întocmirii,  pe cheltuiala solicitantei,  a rapoartelor de evaluare, pentru
fiecare teren, rapoarte care vor fi supuse spre analizare, însuşire și aprobare Consiliului
Local al Oraşului Recaş.              

Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Solicitantei Dașcău Livia;
- Cetățenilor orașului Recaș, prin afișare la sediul instituției și mass – media.

       Președinte de ședință                               Vizat                
                                                         Secretar Oraş

                                                                                                   Jr. Cătălina MOLDOVAN
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