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HOTĂRÂRE

privind rectificarea suprafeței imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Recaș,
situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi

20592 Izvin), nr. cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  cu  privire  la  rectificarea  suprafeței

imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în extravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Izvin), nr. cad. 51301, de
la 113.900 m2 la 111.261 m2;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 12.639 / 30.08.2016;
 referatul nr. 12.640 / 30.08.2016 întocmit în comun de secretarul orașului Recaș și arhitectul-șef

din cadrul Primăriei orașului Recaș;  
 prevederile  Legii  nr.  7/1996,  a  cadastrului  și  a  publicităţii  imobiliare,  (r3),  cu  modificările  și

completările ulterioare;
 prevederile  Ordinului  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale  de  Cadastru  şi  Publicitate

Imobiliară nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în
evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările ulterioare;

 prevederile art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 121 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 45, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică suprafața imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în
extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Izvin), nr.
cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2, pentru a corespunde cu realitatea din teren.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului orașului
Recașși serviciilor de specialitate 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;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală. 

         Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
     Consilier                                                Secretar oraș

                                                Mircea - Cosmin ANTONESCU                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.08.2016
Nr. 97
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea suprafeței imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Recaș,
situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi

20592 Izvin), nr. cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 expunerea de motive a primarului  orașului  Recaș,  înregistrată cu nr.  12.639 /  30.08.2016 cu

privire la rectificarea suprafeței imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Recaș,
situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi
20592 Izvin), nr. cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2;

 referatul nr. 12.640 / 30.08.2016 întocmit în comun de secretarul orașului Recaș și arhitectul-șef
din cadrul Primăriei orașului Recaș;  

 prevederile  Legii  nr.  7/1996,  a  cadastrului  și  a  publicităţii  imobiliare,  (r3),  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale  de  Cadastru  şi  Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în
evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările ulterioare;

 prevederile art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit.c), art. 121 şi art. 123 din Legea nr. 215/2001,
republicata privind administraţia publică locală, modificata si completata;

 în temeiul art. 45, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică suprafața imobilului teren aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în
extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Izvin), nr.
cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2, pentru a corespunde cu realitatea din teren.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului orașului
Recașși serviciilor de specialitate 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;
- Inspectorului topograf din cadrul Primăriei Orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media locală. 

      Președinte de ședință                                             Contrasemnează
                                                            Secretar Oraş

                                                                                                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 6.005 / 20.04.2016                               
                                                                                                                        Aprobat

   Primar
  Ing. PAVEL TEODOR

   ___________
              
                             Către,

Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 8.499 / 10.06.2015 și a
contractului de concesiune nr. 8.500 / 10.06.2015, privind terenul în suprafață de 556 m2 

situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 403140 Recaș, nr. top. 
Cc 2943/1/1/1/3/1/2, beneficiară / concesionară Pop Andreea - Iasmina

             Având în vedere prevederile art. 18 lit. c) din contractul de atribuire în folosință gratuită
a terenului nr. 8.499 / 10.06.2015 și prevederile art. 21 lit. c) din contractul de concesiune a
terenului  nr.  8.500  /  10.06.2015,  încheiat  între  Primăria  orașului  Recaș  și beneficiara  /
concesionara  Pop  Andreea  -  Iasmina,  privind  terenul  în  suprafață  de  556  m 2 situat  în
intravilanul  orașului  Recaș,  înscris  în  CF nr.  403140  Recaș,  nr.  top.  Cc  2943/1/1/1/3/1/2,
beneficiară / concesionară Pop Andreea - Iasmina;

Tinând seama de faptul  că beneficiara /  concesionara,  prin  cererea  înregistrată la
Primăria orașului Recaș sub nr. 5.919 / 20.04.2016, 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.  8.499  /  10.06.2015  și  a  contractului  de
concesiune nr. 8.500 / 10.06.2015, privind terenul în suprafață de 556 m2 situat în intravilanul
orașului  Recaș, înscris în CF nr.  403140 Recaș, nr. top. Cc 2943/1/1/1/3/1/2, beneficiară /
concesionară Pop Andreea - Iasmina.

     Serviciul Urbanism,                                                 Secretar oraș,

              Insp. Arh. Voinescu Vlad                                         Jr. Moldovan Cătălina
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