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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului Acordului de Parteneriat ce urmează a fi încheiat între
Orașul Recaș și S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș, privind Sala de Sport de la Izvin

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind aprobarea modelului

Acordului de Parteneriat ce urmează a fi încheiat între Orașul Recaș și S.C. TODY
STYLE S.R.L. Recaș, privind Sala de Sport de la Izvin;

 expunerea  de  motive  a  primarului  Orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  12.478  /
26.08.2016;

 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  Recaş,  prin  care  se
acordă aviz favorabil; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), și în temeiul art. 45 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aprobă modelul Acordului de Parteneriat ce urmează a fi încheiat între Orașul
Recaș și  S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș, privind Sala de Sport  de la Izvin,  conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art.  2. – Se  împuternicește  domnul  Pavel  Teodor,  Primarul  orașului  Recaș,  cetățean
roman, născut la data de 08.04.1958 în Comuna Beliș, judeţ Cluj-Napoca, domiciliat în
Recaș,  str.  Aluniș  nr.  13,  judeţ  Timiș,  posesor  al  C.I.  seria  TZ nr.  280945 eliberat  de
S.P.C.L.E.P. Recaș la data de 30.03.2016, să semneze în numele și pe seama Orașului
Recaș Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

  Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
                                                      Consilier                                            Secretar oraș
                                         Mircea - Cosmin ANTONESCU             Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.08.2016
Nr. 104
Adoptată cu 13 voturi “pentru” 
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. 104 / 31.08.2016

Acord de parteneriat public – privat

Nr. _________  / ___________

I.   PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. ORAŞUL RECAŞ,  cu sediul în Recaş, str.  Timişoarei nr. 86, judeţul Timiş, înregistrat la
Registrul Comerțului Timiș, C.U.Î. 2512589, reprezentată de Pavel Teodor - primar al oraşului
Recaş,  în calitate de partener,

      Şi

2. S.C. TODY STYLE S.R.L., cu sediul în Recaș nr. 646, înregistrată la Registrul Comerțului
Timiș sub nr. J 35 / 1484 / 2006, C.U.Î. 18653142, reprezentată de Todincă Antoniu – Dorin –
în calitate de administrator, domiciliat în Recaș, str. Vinului nr. 18, județ Timiș, posesor al C.I.
seria  TM  nr.  766416  eliberat  de  S.P.C.L.E.P.  Recaș  la  data  de  20.08.2009,  CNP
1800804350011, în calitate de solicitant,

Astăzi, data de __________ 2016, au convenit următoarele:

Articolul 1 - Acordul de asociere
1.1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere
în vederea asigurării bunei utilizări a Sălii de Sport Izvin, situată în Izvin, str. Aleea Sportivilor
nr. 6. 

Articolul 2 - Obiectul asocierii
2.1 Obiectul  acestui  parteneriat  este de a stabili  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor,  precum şi
responsabilităţile ce le revin.
2.2 Ambii  partenerii  trebuie  să  contribuie  la  respectarea  obiectului  de  activitate  cultural,
sportiv și artistic al Sălii de Sport Izvin şi să îşi asume rolul lor în cadrul parteneriatului. 
2.3 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evoluţia parteneriatului.
2.4 Ambii  parteneri  trebuie  să  implementeze  activităţile  cu  respectarea  standardelor
profesionale şi de etică conform legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale ratificate de
România.

Articolul 3 - Durata acordului
3.1. Durata acordului este de 36 luni de la data aprobării Acordului de parteneriat prin Hotărâre
a Consiliului Local, respectiv data semnării de ambii parteneri, cu posibilitatea prelungirii prin
act adiţional, ca urmare a emiterii unei Hotărâri de Consiliu Local în acest sens.
3.2. Orice modificare a prezentul acord se va face prin act adițional.

Articolul 4 - Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
4.1. Solicitantul:

-   Va  permite  accesul  necondiţionat  al  unei  comisii  din  cadrul  Primăriei  /  Consiliului
orașului Recaș în incinta Sălii de Sport Izvin, cu o notificare prealabilă de 3 zile lucrătoare;

 -  Va permite accesul  necondiţionat al  tuturor preșcolarilor  și  elevilor înscriși  în cadrul
Școlii Gimnaziale Izvin, într-un cadru organizat, cu o notificare prealabilă de 7 zile lucrătoare;

- Va plăti toate cheltuielile de întreținere (energie electrică, consum gaze-naturale, consum
apă potabilă, taxa salubrizare, taxa P.S.I.), fără vreo pretenție de orice fel din partea Primăriei



orașului Recaș;
- Va  furniza  informaţiile  necesare  conducerii  Primăriei  orașului  Recaș,  la  solicitarea

acesteia, în scris;
- Va prelua în administrare tot inventarul existent la data semnării prezentului acord de

parteneriat, va răspunde de buna gestionare a acestuia, fiind obligat să îl returneze în aceeași
stare la data finalizării prezentului acord;

- Va respecta destinația Sălii de Sport și nu va putea să modifice această activitate;
- Va folosi sala ca un bun proprietar;
- Va suporta toate cheltuielile legate de întreținerea și reparațiile curente ale Sălii, fără

vreo pretenție de orice fel din partea Primăriei orașului Recaș;
- Nu va împiedica în niciun fel organizarea de activități sportive, culturale si artistice ale

întregii  comunități  care  urmează  a  se  desfășura  în  incinta  Sălii  de  Sport,  organizate  de
Primăria orașului Recaș;

- Efectuarea investițiilor majore se va realiza după obținerea, în prealalbil, a acordului
Consiliului Local Recaș;

- Nu va aduce prejudicii de imagine instituţiei partenere și nici comunității.

4.2. Partenerul:
-   Va pune la dispoziția solicitantului Sala de Sport Izvin;
-  Va urmări efectuarea plăților tuturor cheltuielilor de întreținere (energie electrică, consum

gaze-naturale, consum apă potabilă, taxa salubrizare, taxa P.S.I.);
- Va preda tot inventarul existent la data semmnării prezentului acord de parteneriat, și

va urmări buna gestionare a acestuia, preluându-l la data finalizării prezentului acord în starea
în care a fost predat;

- Va pune la  dispoziția  solicitantului  toate  actele  /  autorizațiile  necesare pentru  buna
funcționare a Sălii de Sport; 

- Va urmări modalitatea de întreținere a sălii de sport și a reparaților curente ale Sălii;
- Va urmări modalitatea de întreținere a spațiilor verzi aferente sălii de sport;
- Va avea  dreptul  de  a  organiza  diferite  activități  sportive,  culturale  si  artistice  care

urmează a se desfășura în incinta Sălii de Sport, cu o notificare prealabilă a solicitantului de
minim 15 zile lucrătoare.

Articolul 5 - Răspunderea contractuală
5.1. Acordul de parteneriat va fi reziliat, la iniţiativa proprietarului, în situația în care solicitantul
folosesește spațiul atribuit, în lot sau în parte, în alt scop sau cu alt scop sau cu altă destinaţie
decât cea a construcției pentru care a fost atribuit.
5.2. În situaţia prevăzută la art. 5.1. prezentul contract încetează începând cu data notificării
solicitantului de către proprietar, fără a se mai apela la instanţa de judecată. 
5.3. Solicitantul nu răspunde în caz de forţă majoră, notificată partenerului în termen de 3 zile
de la apariţia ei şi constatată în 10 zile de la notificare. 
5.4. În condiţiile aliniatului precedent, contractul se reziliază fără a se pretinde daune.

Articolul 6 - Încetarea contractului
6.1.  Prezentul acord de parteneriat a terenului încetează în următoarele situaţii:
a) La data încetării existenţei construcţiei, dacă nu intervin modificări ale legislaţiei privind
această durată:
b) La data rezilierii unilaterale a contractului din iniţiativa partenerului, conform dispoziţiilor
acestui contract;
c) La iniţiativa solicitantului, cu notificarea prealabilă a Primăriei oraşului Recaş cu cel puţin
30  de  zile  înainte,  dacă  există  motive  obiective  care  fac  imposibilă  realizarea  activităților
pentru care s-a încheiat acordul.

Articolul 7 - Notificări
7.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord de parteneriat se va face
în scris.
7.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
7.3. Comunicările între părţi care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face
de  asemenea  prin  telefon,  fax  sau  e/mail  cu  condiţia  ca  primirea  comunicării  să  fie
consemnată în scris.



Articolul 8 - Legea aplicabilă
8.1. Prezentului acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
8.2. Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părţile vor avea dreptul să convină în scris
asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat
prezentul Acord de parteneriat.

Articolul 9 - Angajamente financiare
Prezentul  Acord  de  parteneriat  nu  presupune  nici  un  angajament  financiar  din  partea
partenerilor, fiecare partener având resurse proprii în derularea obligaţiilor din prezentul Acord
de parteneriat.

Articolul 10 - Litigii
Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul acord va fi soluţionată pe
calea negocierilor între părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la nici un acord privind
soluţionarea acestei dispute, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente.

Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte, astăzi, 
data de __________ 2016.

PARTENER

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

Reprezentată de

Primar

Ing. PAVEL TEODOR

______________

Secretar oraş

Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

__________________

Şef Serviciu Economic

Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANŢA

SOLICITANT

S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș 

Reprezentată de

Administrator

TODINCĂ ANTONIU – DORIN 

_________________

 

  Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
                                                      Consilier                                            Secretar oraș
                                         Mircea - Cosmin ANTONESCU             Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului Acordului de Parteneriat ce urmează a fi încheiat între
Orașul Recaș și S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș, privind Sala de Sport de la Izvin

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  a  primarului  Orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  12.478  /

26.08.2016 privind aprobarea modelului  Acordului de Parteneriat ce urmează a fi
încheiat între Orașul Recaș și S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș, privind Sala de
Sport de la Izvin;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e), și în temeiul art. 45 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aprobă modelul Acordului de Parteneriat ce urmează a fi încheiat între Orașul
Recaș și  S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș, privind Sala de Sport  de la Izvin,  conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art.  2. – Se  împuternicește  domnul  Pavel  Teodor,  Primarul  orașului  Recaș,  cetățean
roman, născut la data de 08.04.1958 în Comuna Beliș, judeţ Cluj-Napoca, domiciliat în
Recaș,  str.  Aluniș  nr.  13,  judeţ  Timiș,  posesor  al  C.I.  seria  TZ nr.  280945 eliberat  de
S.P.C.L.E.P. Recaș la data de 30.03.2016, să semneze în numele și pe seama Orașului
Recaș Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                         Președinte de ședință                          Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. ____ / 31.08.2016

Acord de parteneriat public – privat

Nr. _________  / ___________

II.   PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. ORAŞUL RECAŞ,  cu sediul în Recaş, str.  Timişoarei nr. 86, judeţul Timiş, înregistrat la
Registrul Comerțului Timiș, C.U.Î. 2512589, reprezentată de Pavel Teodor - primar al oraşului
Recaş,  în calitate de partener,

      Şi

2. S.C. TODY STYLE S.R.L., cu sediul în Recaș nr. 646, înregistrată la Registrul Comerțului
Timiș sub nr. J 35 / 1484 / 2006, C.U.Î. 18653142, reprezentată de Todincă Antoniu – Dorin –
în calitate de administrator, domiciliat în Recaș, str. Vinului nr. 18, județ Timiș, posesor al C.I.
seria  TM  nr.  766416  eliberat  de  S.P.C.L.E.P.  Recaș  la  data  de  20.08.2009,  CNP
1800804350011, în calitate de solicitant,

Astăzi, data de __________ 2016, au convenit următoarele:

Articolul 1 - Acordul de asociere
1.2 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere
în vederea asigurării bunei utilizări a Sălii de Sport Izvin, situată în Izvin, str. Aleea Sportivilor
nr. 6. 

Articolul 2 - Obiectul asocierii
2.5 Obiectul  acestui  parteneriat  este de a stabili  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor,  precum şi
responsabilităţile ce le revin.
2.6 Ambii  partenerii  trebuie  să  contribuie  la  respectarea  obiectului  de  activitate  cultural,
sportiv și artistic al Sălii de Sport Izvin şi să îşi asume rolul lor în cadrul parteneriatului. 
2.7 Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor
privind evoluţia parteneriatului.
2.8 Ambii  parteneri  trebuie  să  implementeze  activităţile  cu  respectarea  standardelor
profesionale şi de etică conform legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale ratificate de
România.

Articolul 3 - Durata acordului
3.1. Durata acordului este de 36 luni de la data aprobării Acordului de parteneriat prin Hotărâre
a Consiliului Local, respectiv data semnării de ambii parteneri, cu posibilitatea prelungirii prin
act adiţional, ca urmare a emiterii unei Hotărâri de Consiliu Local în acest sens.
3.2. Orice modificare a prezentul acord se va face prin act adițional.

Articolul 4 - Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
8.1. Solicitantul:

-   Va  permite  accesul  necondiţionat  al  unei  comisii  din  cadrul  Primăriei  /  Consiliului
orașului Recaș în incinta Sălii de Sport Izvin, cu o notificare prealabilă de 3 zile lucrătoare;

 -  Va permite accesul  necondiţionat al  tuturor preșcolarilor  și  elevilor înscriși  în cadrul
Școlii Gimnaziale Izvin, într-un cadru organizat, cu o notificare prealabilă de 7 zile lucrătoare;

- Va plăti toate cheltuielile de întreținere (energie electrică, consum gaze-naturale, consum
apă potabilă, taxa salubrizare, taxa P.S.I.), fără vreo pretenție de orice fel din partea Primăriei
orașului Recaș;



- Va  furniza  informaţiile  necesare  conducerii  Primăriei  orașului  Recaș,  la  solicitarea
acesteia, în scris;

- Va prelua în administrare tot inventarul existent la data semnării prezentului acord de
parteneriat, va răspunde de buna gestionare a acestuia, fiind obligat să îl returneze în aceeași
stare la data finalizării prezentului acord;

- Va respecta destinația Sălii de Sport și nu va putea să modifice această activitate;
- Va folosi sala ca un bun proprietar;
- Va suporta toate cheltuielile legate de întreținerea și reparațiile curente ale Sălii, fără

vreo pretenție de orice fel din partea Primăriei orașului Recaș;
- Nu va împiedica în niciun fel organizarea de activități sportive, culturale si artistice ale

întregii  comunități  care  urmează  a  se  desfășura  în  incinta  Sălii  de  Sport,  organizate  de
Primăria orașului Recaș;

- Efectuarea investițiilor majore se va realiza după obținerea, în prealalbil, a acordului
Consiliului Local Recaș;

- Nu va aduce prejudicii de imagine instituţiei partenere și nici comunității.

8.2. Partenerul:
-   Va pune la dispoziția solicitantului Sala de Sport Izvin;
-  Va urmări efectuarea plăților tuturor cheltuielilor de întreținere (energie electrică, consum

gaze-naturale, consum apă potabilă, taxa salubrizare, taxa P.S.I.);
- Va preda tot inventarul existent la data semmnării prezentului acord de parteneriat, și

va urmări buna gestionare a acestuia, preluându-l la data finalizării prezentului acord în starea
în care a fost predat;

- Va pune la  dispoziția  solicitantului  toate  actele  /  autorizațiile  necesare pentru  buna
funcționare a Sălii de Sport; 

- Va urmări modalitatea de întreținere a sălii de sport și a reparaților curente ale Sălii;
- Va urmări modalitatea de întreținere a spațiilor verzi aferente sălii de sport;
- Va avea  dreptul  de  a  organiza  diferite  activități  sportive,  culturale  si  artistice  care

urmează a se desfășura în incinta Sălii de Sport, cu o notificare prealabilă a solicitantului de
minim 15 zile lucrătoare.

Articolul 5 - Răspunderea contractuală
5.1. Acordul de parteneriat va fi reziliat, la iniţiativa proprietarului, în situația în care solicitantul
folosesește spațiul atribuit, în lot sau în parte, în alt scop sau cu alt scop sau cu altă destinaţie
decât cea a construcției pentru care a fost atribuit.
5.2. În situaţia prevăzută la art. 5.1. prezentul contract încetează începând cu data notificării
solicitantului de către proprietar, fără a se mai apela la instanţa de judecată. 
5.3. Solicitantul nu răspunde în caz de forţă majoră, notificată partenerului în termen de 3 zile
de la apariţia ei şi constatată în 10 zile de la notificare. 
5.4. În condiţiile aliniatului precedent, contractul se reziliază fără a se pretinde daune.

Articolul 6 - Încetarea contractului
6.1.  Prezentul acord de parteneriat a terenului încetează în următoarele situaţii:
d) La data încetării existenţei construcţiei, dacă nu intervin modificări ale legislaţiei privind
această durată:
e) La data rezilierii unilaterale a contractului din iniţiativa partenerului, conform dispoziţiilor
acestui contract;
f) La iniţiativa solicitantului, cu notificarea prealabilă a Primăriei oraşului Recaş cu cel puţin
30  de  zile  înainte,  dacă  există  motive  obiective  care  fac  imposibilă  realizarea  activităților
pentru care s-a încheiat acordul.

Articolul 7 - Notificări
7.1. Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord de parteneriat se va face
în scris.
7.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
7.3. Comunicările între părţi care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face
de  asemenea  prin  telefon,  fax  sau  e/mail  cu  condiţia  ca  primirea  comunicării  să  fie
consemnată în scris.



Articolul 8 - Legea aplicabilă
8.1. Prezentului acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
8.2. Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părţile vor avea dreptul să convină în scris
asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a semnat
prezentul Acord de parteneriat.

Articolul 9 - Angajamente financiare
Prezentul  Acord  de  parteneriat  nu  presupune  nici  un  angajament  financiar  din  partea
partenerilor, fiecare partener având resurse proprii în derularea obligaţiilor din prezentul Acord
de parteneriat.

Articolul 10 - Litigii
Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul acord va fi soluţionată pe
calea negocierilor între părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la nici un acord privind
soluţionarea acestei dispute, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente.

Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte, astăzi, 
data de __________ 2016.

PARTENER

PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

Reprezentată de

Primar

Ing. PAVEL TEODOR

______________

Secretar oraş

Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

__________________

Şef Serviciu Economic

Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANŢA

SOLICITANT

S.C. TODY STYLE S.R.L. Recaș 

Reprezentată de

Administrator

TODINCĂ ANTONIU – DORIN 

_________________

 

                         Președinte de ședință                          Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Fax: 0040-356-177.279
E-mail: primariarecas@yahoo.com

 Web: www.primariarecas.ro

Nr. 9.225 / 21.06.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Recaș, 

perioada 2014 - 2020

Domnilor consilieri,

In  perioada  2007-2013,  o  data  cu  integrarea Romaniei  in  spatiul  comunitar,  s-au  pus
bazele unui nou model de dezvoltare pentru Recas, adaptat la valorile europene si orientat
către cresterea calitatii vietii recasenilor. Astfel, volumul investitiilor in dezvoltarea orasului
a  atins  un  nivel  fara  precedent,  fiind  directionate  cu  prioritate  catre  dezvoltarea
infrastructurii  urbane  (modernizarea  retelei  stradale,  a  spatiilor  verzi,  a  infrastructurii
tehnico-edilitare, etc.), a celei pentru servicii sociale si cresterii sigurantei publice si pentru
promovarea turismului. De toate aceste investitii beneficiaza astazi cei aproape 10.000 de
locuitori, dar si cei care ne viziteaza.

Ultimii ani, marcati printr-o profunda criza economica de amploare globala, au constituit un
nou punct de cotitura in istoria Recasului,  un moment de reasezare a tuturor economiilor
pe baze mai  solide  si  durabile,  dar  si  a  reducerii  a  numarului  de locuri  de munca,  a
amplificarii migratiei externe a fortei de munca, a reducerii investitiilor publice si private. In
acest context, ne aflam in fata unui orizont 2020 cu multe provocari, dar si oportunitati, atat
pentru autoritatile locale, cat si pentru fiecare cetatean in parte.

In perioada 2014-2020 se doreste continuarea procesului de transformare a orasului intr-o
comunitate moderna, care sa promoveze cu mandrie valorile europene, fie ca vorbim de
incluziune sociala, dezvoltare durabila sau accesul tuturor la educatie si sanatate, demers
in care se doreste antrenarea tuturor recasenilor.

Orasul Recas are ca obiectiv major asigurarea unei viziuni adecvate contextului extern si
intern  pentru  dezvoltarea  durabila  a  orasului,  prin  elaborarea  Strategiei  locale  de
dezvoltare  durabila  pentru  perioada  2014-2020,  avand  la  baza  o  buna  diagnoza  a
existentului  in  comunitatea  locala,  corelata  cu  obiectivele  generale  stabilite  la  nivel
european (Strategia Europa 2020) si cu cele stabilite la nivel national.

Aceasta va constitui documentul cadru pe termen mediu si lung pentru stabilirea planului
de actiune locala pentru dezvoltare durabila,  a domeniilor prioritare care au nevoie de
finantare  si pregatirea  portofoliului  local  de  proiecte  ce  vor  avea  in  vedere  directiile
perioadei 2014-2020 de programare financiara a fondurilor Uniunii Europene.

Metodologia  realizarii  Strategiei  Locale  de  Dezvoltare  Durabila  a  orasului  Recas
pentru perioada 2014 - 2020 a urmarit urmatoarele elemente cheie:

•  Obtinerea unui  document complex si modern, realizat cu respectarea criteriilor cheie
de calitate utilizate in evaluarea documentelor strategice la nivel european: a) relevanta, b)
eficacitate, c) eficienta, d) consecventa si coerenta e) pragmatism, f) sustenabilitate si g)
aranjamente de management si monitorizare.



• Participarea si implicarea activa a factorilor locali interesati, a comunitatii si a Grupului
de  Initiativa  Cetateneasca  in  procesul  de  planificare  strategica,  pentru  a  construi
sustinerea necesara in vederea implementarii ulterioare si  stimularea construirii de relatii
de  parteneriat  adresarii  in  comun  a  unor  probleme  de  importanta  majora  pentru
comunitate.

•  Raportarea  strategiei  de  dezvoltare  locala  la  prioritatile  de  finatare  aferente
perioadei 2014 -  2020,  disponibile prin  accesarea  de finantari  si/sau  mobilizarea unor
instrumente de creditare si/sau investitii private.

In cadrul strategiei dezvoltarea orasului Recas este structurata pe o perioada de 7 ani,
cuprinsa in intervalul de timp 2014-2020, dorindu-se astfel suprapunerea cu urmatoarea
perioada de programare stabilita de catre Comisia Europeana.

Obiective strategice conturate in cadrul strategiei:

Obiectivul strategic 1. Dezvoltare urbana durabila integrata a Orasului Recas

Obiectivul strategic 2. Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul public si rezidential
din Orasul Recas

Obiectivul specific 3. Dezvoltarea infrastructurii locale din Orasul Recas

Obiectivul strategic 4. Dezvoltarea infrastructurii in vederea promovarii incluziunii sociale si
reducerii gradului de saracie in Orasul Recas

Obiectivul strategic 5. Imbunatatirea mediului economic din Orasul Recas

Obiectivul strategic 6. Dezvoltarea durabila a turismului in zona Recas

Obiectivul strategic 7. Imbunatatirea conditiilor de mediu la nivel regional si local

Obiectivul strategic 8: Asigurarea bunei guvemante la nivel local

Viziunea de dezvoltare a Orasului Recas va fi, la nivelul anului 2027, o destinatie turistica
importanta a Judetului Timis, o comunitate urbana moderna, dinamica si durabila, care sa
ofere locuitorilor sai un nivel ridicat al calitatii vietii, cu o economie competitiva si cu emisii
reduse de carbon,  deschisa catre investitori,  cu o administratie publica orientata catre
cetatean si o viata civica intensa.

Tinte specifice pentru anul 2027:

1. Recas: pol turistic al Judetului Timis

2. Recas: comunitate urbana moderna, dinamica si durabila

3. Recas: un centru economic modem, competitiv si deschis catre investitori

4. Recas: o administratie locala eficienta si orientata catre nevoile cetatenilor

Portofoliul  de  proiecte  strategice  ale  Orasului  Recas pentru  perioada  2014-2020  este
prezentat in detaliu in Anexa Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Orasului Recas
pentru  perioada  2014  -  2020.  Aceste  proiecte  au  fost  colectate  si  validate,  in  urma
centralizarii chestionarelor care au fost completate de participantii la grupurile de lucru si
interviurile  organizate  cu  actorii  relevanti  (consilieri  locali,  personalul  din  administratia
public  locala,  reprezentanti  ai  mediului  de  afaceri,  ai·institutiilor  publice  decentralizate,
asociatii profesionale, cetateni, etc.).

Toate  aceste  aspecte  impun  aprobarea  de  catre  Consiliul  Local  Recas  a  Strategiei
Localede Dezvoltare Durabila a Orasului Recas pentru perioada 2014 - 2020.

Initiator,
  Primar,

     Ing. Pavel Teodor
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