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HOTĂRÂRE

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016, privind terenul în
suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.

410855 Recaș,
nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

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

concesiune  nr.  3.104  /  07.03.2016,  privind  terenul  în  suprafață  de  1.683  m2 situat  în
intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855,
concesionar Picek Ioan;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 12.619 / 30.08.2016;
 referatul nr. 12.620 / 30.08.2016 întocmit în comun de secretarul orașului Recaș și arhitectul-

șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;  
 prevederile  O.U.G.  nr.  54/2006,  privind  regimul  contractelor  de  concesiune  de  bunuri

proprietate publică;
 prevederile art. 21 lit. b) din contractul de concesiune a terenului nr. 3.104 / 07.03.2016;
 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. – Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.
3.104 / 07.03.2016,  privind terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan.

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;
- Domnului Picek Ioan.

         Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
     Consilier                                                Secretar oraș

                                                Mircea - Cosmin ANTONESCU                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.08.2016
Nr. 95
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 concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016, privind terenul în
suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.

410855 Recaș,
nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 12.619 / 30.08.2016 cu

privire la rezilierea contractului  de concesiune nr.  3.104 /  07.03.2016,  privind terenul  în
suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității  Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan;;

 referatul nr. 12.620 / 30.08.2016 întocmit în comun de secretarul orașului Recaș și arhitectul-
șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;  

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

 prevederile art. 21 lit. b) din contractul de concesiune a terenului nr. 3.104 / 07.03.2016;
 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. – Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.
3.104 / 07.03.2016,  privind terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan.

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;
- Domnului Picek Ioan.

      Președinte de ședință                                             Contrasemnează
                                                            Secretar Oraş

                                                                                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 12.619 / 30.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3.104 /

07.03.2016, privind terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan

             Supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma constatării
unei erori privind încheierea contractului de concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016, privind terenul
în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan.

La  data  de  07.03.2016  terenul  concesionat  nu  a  fost  liber  de  sarcini,  fiind
concesionat unei alte persoane fizice, Pantea Teofil; dintr-o eroare s-a încheiat  contractului
de concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016 cu concesionarul Picek Ioan.

Terenul face parte din domeniul privat al Orașului Recaș, este situat în zonă pentru
locuințe individuale, se află în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș și nu a fost revendicat.

Pentru toate aceste aspecte  spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre  privind
rezilierea contractului de concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016,  privind terenul în suprafață de
1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr.
cad. 410855, concesionar Picek Ioan.

Inițiator 
 Primar,

                                                               Ing. PAVEL TEODOR
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Nr.12.620 / 30.08.2016                               
                                                                                                                        Aprobat

   Primar
  Ing. PAVEL TEODOR

   ___________
              
                             Către,

Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016, privind terenul în

suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris 
în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan

             Având în vedere prevederile art. 21 lit. b) din contractul de concesiune a terenului nr.
3.104 / 07.03.2016, încheiat între Primăria orașului Recaș și concesionul Picek Ioan, privind
terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF
nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855;

Tinând seama de faptul că la data încheierii contractului ce concesiune terenul mai
sus amintit nu era liber de sarcini;  

Luând în considerare expunere de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu
nr.  12.619  /  30.08.2016 cu  privire  la  rezilierea  contractului  de  concesiune  nr.  3.104  /
07.03.2016, privind terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș
Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan;

Având  în  vedere  prevederile  art.  4  din  Legea  nr.  213/1998,  privind  proprietatea
publică  și  regimul  juridic  al  acesteia,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  precum și
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, 

Propunem  adoptarea  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  rezilierea
contractului de concesiune nr. 3.104 / 07.03.2016,  privind terenul în suprafață de 1.683 m2

situat în intravilanul localității  Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr.  cad.
410855, concesionar Picek Ioan.

     Serviciul Urbanism,                                                 Secretar oraș,

              Insp. Arh. Voinescu Vlad                                         Jr. Moldovan Cătălina
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