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HOTĂRÂRE 
privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“ZUROBARA” a Județului Timiș

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind oportunitatea  constituirii

Asociatiei de dezvoltare intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș;
 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  cu  nr.  12.727  /

31.08.2016; 
 adresa  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  “ZUROBARA”  a  Județului  Timiș,

înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 12.727 / 31.08.2016;
 prevederile  O.G.  nr.  26/2000,  cu  privire  la  asociații  și  fundații,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
 prevederilor  art.  36  alin.  (2)  lit.  e),  art.  7  lit.  c),  și  în  temeiul  art.  45  din  Legea  nr.

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aproba asocierea Orașului Recaș, prin Consiliul Local Recaș, în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară  “ZUROBARA” a Județului Timiș, persoană juridică de drept
privat și de utilitate publică română, înființată conform art. 11 și a următoarelor articole din
Legea  nr.  215/2001,  privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,   precum  și  O.G.  nr.  26/2000,  cu  privire  la  asociații  și  fundații,
modificată prin Legea nr. 246/2005.

Art.  2. – Se  aprobă  Statutul  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  “ZUROBARA”  a
Județului Timiș în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Actul Constitutiv al
Asociației de dezvoltare intercomunitara “ZUROBARA” a Județului Timiș în forma prevăzută
în Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3. – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș va avea un
patrimoniu inițial de 200 (doua sute) RON. Se aprobă participarea Consiliului Local Recaș la
patrimoniul inițial al Asociației. 
 
Art.  4. – Se împuternicește  dl.  Pavel  Teodor,  primar  al  Orașului  Recas,  să  semneze  în
numele  și  pe  seama  Consiliului  Local  Recaș,  Actul  Constitutiv  și  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș, anexate la prezenta hotărâre.



Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului
Orașului Recas, și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 6. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș ;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală. 

                                         Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează
                                                 Consilier                                                     Secretar oraș

                              Mircea - Cosmin ANTONESCU                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.08.2016
Nr. 105
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 constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“ZUROBARA” a Județului Timiș

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 12.727 / 31.08.2016

privind oportunitatea constituirii Asociatiei de dezvoltare intercomunitară “ZUROBARA”
a Județului Timiș;

 adresa  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  “ZUROBARA”  a  Județului  Timiș,
înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 12.727 / 31.08.2016;

 prevederile  O.G.  nr.  26/2000,  cu  privire  la  asociații  și  fundații,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederilor  art.  36  alin.  (2)  lit.  e),  art.  7  lit.  c),  și  în  temeiul  art.  45  din  Legea  nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aproba asocierea Orașului Recaș, prin Consiliul Local Recaș, în cadrul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară  “ZUROBARA” a Județului Timiș, persoană juridică de drept
privat și de utilitate publică română, înființată conform art. 11 și a următoarelor articole din
Legea  nr.  215/2001,  privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,   precum  și  O.G.  nr.  26/2000,  cu  privire  la  asociații  și  fundații,
modificată prin Legea nr. 246/2005.

Art.  2. – Se  aprobă  Statutul  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  “ZUROBARA”  a
Județului Timiș în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și Actul Constitutiv al
Asociației de dezvoltare intercomunitara “ZUROBARA” a Județului Timiș în forma prevăzută
în Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3. – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș va avea un
patrimoniu inițial de 200 (doua sute) RON. Se aprobă participarea Consiliului Local Recaș la
patrimoniul inițial al Asociației. 
 
Art.  4. – Se împuternicește  dl.  Pavel  Teodor,  primar  al  Orașului  Recas,  să  semneze  în
numele  și  pe  seama  Consiliului  Local  Recaș,  Actul  Constitutiv  și  Statutul  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș, anexate la prezenta hotărâre.



Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului
Orașului Recas, și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 6. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media locală. 

                             Președinte de ședință                                     Vizat                
                                                                         Secretar Oraş

                                                                                                            Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 557 / 15.01.2016
                                                                                                              Aprobat primar,

                                                                                                Ing. PAVEL TEODOR

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

             Avand în vedere cererea doamnei Nandrea Maria, înregistrată la Primăria oraşului
Recaş cu nr. 507 / 15.01.2016;

             Ţinând seama de înscrierea în C.F. nr. 403772 Recaș (nr. CF vechi 6355 Recaș), nr.
cadastral 403772 (nr. cad. vechi Cc 2956/1/38/b), a imobilului construcție cu destinația de
locuință   P +  M,  situat  în  intravilanul  orașului  Recaș,  str.  Crinului  nr.  3,  ca proprietate  a
numiților Nandrea Maria și soțul Nandrea Dumitru;

Potrivit  prevederilor  art.  123 alin.  (3)  din  Legea nr.  215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr.
7016 din 19 iulie 2007 şi reziliere a contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr. 7015 din
19 iulie  2007 încheiat  cu  soţii  TULBURE NICOLAE şi  TULBURE MONICA,  înregistrat  la
Primăria Recaş cu nr. 116 / 06.01.2012;

Având în vedere prevederile contractului de vânzare – cumpărare autentificat cu nr.
871 de către notarul public Topală Elena în data de 23 august 2012, prin care  NANDREA
MARIA căsătorită cu NANDREA DUMITRU a cumpărat casa edificată pe terenul înscris în CF
403772 Recaş, (fost CF 6355 Recaş) parcela cu nr. cad. Cc 403772 (fostă Cc 2956/1/38/b)
de la soţii TULBURE NICOLAE şi TULBURE MONICA;

Propunem analizarea în şedinţa de consiliu local a posibilităţii adoptării unei hotărâri a
Consiliului Local Recaş privind exprimarea acordului de principiu în vederea vânzării terenului
în suprafaţă de 512 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crinului nr. 3, înscris în C.F.
nr.  403772  Recaș  (nr.  CF  vechi  6355  Recaș),  nr.  cadastral  403772  (nr.  cad.  vechi  Cc
2956/1/38/b),  către  Nandrea Maria și  soțul  Nandrea Dumitru,  în  baza unui  drept legal  de
preemțiune, în calitate de proprietari asupra imobilului construcție cu destinația de locuință P
+ M edificat pe terenul mai susmenționat. 

        Secretar oraș                Arhitect-șef
        Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA                     Ing. VOINESCU VLAD


	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

