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HOTĂRÂRE
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 26 martie 2017 pentru

consultarea populației cu privire la revenirea localității la statutul de comună

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind  organizarea şi desfăşurarea

referendumului local din data de 26 martie 2017 pentru consultarea populației cu privire la
revenirea localității la statutul de comună;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 14.003 / 26.09.2016;
 prevederile  art.  13  și  art.  14  din  Legea  nr.  3/2000,  privind  organizarea  si  desfasurarea

referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art. 36 alin.  (1) şi alin.  (2) lit.  b) și în temeiul art.  45 din Legea nr. 215/2001,

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aproba organizarea referendumului local pe teritoriul administrativ al Orașului Recaș și
al localităților aparținătoare pentru consultarea populației cu privire la revenirea localității la statutul
de comună.

Art. 2. – La referendum cetatenii sunt chemati sa se pronunte cu „DA” sau „NU” la intrebarea:
„Sunteți de acord ca Orașul Recaș să revină la statutul de Comună ?”.

Art. 3. – Se aprobă data de 26 martie 2017 pentru organizarea referendumului cu tema specificata
la art. 1 al prezentei hotarari, data ce se va aduce la cunostinta publica prin mijloace de informare
publica.

Art. 4. – Se aproba modelul buletinului de vot prezentat in anexa nr. 1 a prezentei hotarari.

Art. 5. – Finantarea cheltuielilor aferente organizarii referendumului local se va asigura din bugetul
de venituri si cheltuieli al orașului Recaș.

Art. 6. – Se aproba structura cheltuielilor aferente organizarii referendumului local conform anexei
2 a prezentei hotarari.

Art. 7. – Se imputerniceste Primarul Orașului Recaș de a coordona din punct de vedere tehnic
organizarea  referendumului  si  de  a  lua  toate  masurile  legale  si  necesare  pentru  respectarea
legalitatii tuturor activitatilor aferente.

Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

       Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
   Consilier                                            Secretar oraș

                                              Mircea - Cosmin ANTONESCU             Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.09.2016
Nr. 128
Adoptată cu 12 voturi “pentru”, 1 “abținere” și 2 voturi “împotrivă” 
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 1 la H.C.L. 128 / 29.09.2016

Modelul buletinului de vot pentru referendumul local 
din data de 26 martie 2017

ROMÂNIA
BULETIN DE VOT

pentru Referendumul local din data de 26 martie 2017 asupra consultării cetățenilor
Orașului Recaș și a localităților aparținătoare cu privire la revenirea localității la

statutul de comună

„Sunteți de acord ca Orașul Recaș 
să revină la statutul de comună ?”

Dimensiune finita buletin de vot: format A5 (149 mm x 210 mm)

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

DA

NU
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Anexa nr. 2 la H.C.L. 128 / 29.09.2016

Structura cheltuielilor aferente organizarii referendumului local
din data de 27 martie 2017

1. Cheltuieli necesare pentru dotarea si functionarea Biroului Electoral al Circumscriptiei.

2. Sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si dotare a sectiilor de votare,
precum si alte materiale necesare procesului de votare in sectii.

3.  Sume necesare pentru achizitionarea de hartie, tiparirea buletinelor de vot si a timbrelor
autocolante.

4. Sume necesare pentru confectionarea stampilelor de control ale sectiilor de votare, precum
si ale stampilelor cu mentiunea VOTAT.

5. Sume necesare platii indemnizatiilor membrilor birourilor electorale.

6. Sume necesare tiparirii listelor electorale.

7. Alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.

 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 organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 26 martie  2017 pentru

consultarea populației cu privire la revenirea localității la statutul de comună

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. ____ / ____.09.2016,

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 26 martie 2017 pentru
consultarea populației cu privire la revenirea localității la statutul de comună;;

 prevederile  art.  13  și  art.  14  din  Legea  nr.  3/2000,  privind  organizarea  si  desfasurarea
referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aproba organizarea referendumului local pe teritoriul administrativ al Orașului Recaș și
al localităților aparținătoare pentru consultarea populației cu privire la revenirea localității la statutul
de comună.

Art. 2. – La referendum cetatenii sunt chemati sa se pronunte cu „DA” sau „NU” la intrebarea:
„Sunteți de acord ca Orașul Recaș să revină la statutul de Comună ?”.

Art. 3. – Se aprobă data de 26 martie 2017 pentru organizarea referendumului cu tema specificata
la art. 1 al prezentei hotarari, data ce se va aduce la cunostinta publica prin mijloace de informare
publica.

Art. 4. – Se aproba modelul buletinului de vot prezentat in anexa nr. 1 a prezentei hotarari.

Art. 5. – Finantarea cheltuielilor aferente organizarii referendumului local se va asigura din bugetul
de venituri si cheltuieli al orașului Recaș.

Art. 6. – Se aproba structura cheltuielilor aferente organizarii referendumului local conform anexei
2 a prezentei hotarari.

Art. 7. – Se imputerniceste Primarul Orașului Recaș de a coordona din punct de vedere tehnic
organizarea  referendumului  si  de  a  lua  toate  masurile  legale  si  necesare  pentru  respectarea
legalitatii tuturor activitatilor aferente.

Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului 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 H.C.L. _____ / ____.09.2016

Modelul buletinului de vot pentru referendumul local 
din data de 26 martie 2017

ROMÂNIA
BULETIN DE VOT

pentru Referendumul local din data de 26 martie 2017 asupra consultării cetățenilor
Orașului Recaș și a localităților aparținătoare cu privire la revenirea localității la

statutul de comună

„Sunteți de acord ca Orașul Recaș 
să revină la statutul de comună ?”

Dimensiune finita buletin de vot: format A5 (149 mm x 210 mm)

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 

DA

NU
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Anexa nr. 2 la H.C.L. ____ / ___.09.2016

Structura cheltuielilor aferente organizarii referendumului local
din data de 27 martie 2017

1. Cheltuieli necesare pentru dotarea si functionarea Biroului Electoral al Circumscriptiei.

2. Sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si dotare a sectiilor de votare,
precum si alte materiale necesare procesului de votare in sectii.

3.  Sume necesare pentru achizitionarea de hartie, tiparirea buletinelor de vot si a timbrelor
autocolante.

4. Sume necesare pentru confectionarea stampilelor de control ale sectiilor de votare, precum
si ale stampilelor cu mentiunea VOTAT.

5. Sume necesare platii indemnizatiilor membrilor birourilor electorale.

6. Sume necesare tiparirii listelor electorale.

7. Alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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