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HOTĂRÂRE

privind modificarea listei investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se vor
finanţa din împrumutul contractat de UAT Orașul Recas în anul 2014

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind necesitatea modificării listei

investiţiilor  publice  de  interes  local  pe  anul  2016,  ce  se  vor  finanţa  din  împrumutul
contractat de UAT Orașul Recas în anul 2014;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.544 / 18.07.2016;
 referatul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  Economic  din  cadrul  Primăriei  orașului

Recaș, înregistrat sub nr. 10.545 / 18.07.2016;   
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş  nr.  80  /  29.04.2014,  privind

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.750.000 lei;
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publica, cu

modificările și completările ulterioare;
 prevederile  Capitolului  IV  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  9/2007,  privind  constituirea,  componenta  şi

funcţionarea  Comisiei  de  Autorizare  a  împrumuturilor  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  44  din  Legea  nr.  24/2000,  rerepublicată,  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 prevederile art. 1.166 şi următoarele din cuprinsul Legii nr. 287/2009, privind Noul Cod
Civil  al  României,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  referitoare la
contracte sau convenţii;

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

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b), art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) şi alin. (6) 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 modificarea listei investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se
vor finanţa din împrumutul contractat de UAT Orașul Recas în anul 2014, conform anexei nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. – Ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredinţează Primarului  orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.



Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                    Consilier                                               Secretar oraș

              Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 18
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. 18 / 29.07.2016

Lista investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se vor finanţa
din împrumutul contractat de UAT Orașul Recaș în anul 2014

Nr.
crt.

Denumirea investiției de interes public finanțată
Valoare estimată 
( lei / fără T.V.A.)

1.

Modernizare drumuri de legătură între Oraș Recaș și
satele  aparținătoare:  Modernizare  drum comunal  DC
147 Recaș – Bazoș, Modernizare drum comunal  DC
75 Recaș – Petrovaselo

4.330.689,85

2.

Asfaltare străzi interioare Recaș: str. Mihai Eminescu ,
str. Armoniei și str. Bujorilor, respectiv străzile nr. 1, 3 și
15  din  proiectul  tehnic  “Asfaltare  străzi  interioare
Recaș” elaborat de S.C. VIACOBO S.R.L. Timișoara.

1.592.310,15

3.

Asfaltare străzi interioare Recaș: str. George Enescu și
str. Nicolae Bălcescu, respectiv străzile nr. 2 și 16 din
proiectul  tehnic  “Asfaltare  străzi  interioare  Recaș”
elaborat de S.C. VIACOBO S.R.L. Timișoara.

827.000

TOTAL 6.750.000

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                    Consilier                                               Secretar oraș

              Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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INIŢIATOR     : PRIMAR – Ing. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea listei investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se vor
finanţa din împrumutul contractat de UAT Orașul Recas în anul 2014

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.544 / 18.07.2016,

privind necesitatea modificării listei investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce
se vor finanţa din împrumutul contractat de UAT Orașul Recas în anul 2014;

 referatul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  Economic  din  cadrul  Primăriei  orașului
Recaș, înregistrat sub nr. 10.545 / 18.07.2016;   

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş  nr.  80  /  29.04.2014,  privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.750.000 lei;

 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Capitolului  IV  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  9/2007,  privind  constituirea,  componenta  şi
funcţionarea  Comisiei  de  Autorizare  a  împrumuturilor  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  44  din  Legea  nr.  24/2000,  rerepublicată,  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 prevederile art. 1.166 şi următoarele din cuprinsul Legii nr. 287/2009, privind Noul Cod
Civil  al  României,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  referitoare la
contracte sau convenţii;

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

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b), art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) şi alin. (6) 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 modificarea listei investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se
vor finanţa din împrumutul contractat de UAT Orașul Recas în anul 2014, conform anexei nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. – Ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredinţează Primarului  orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş 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. ___ / 29.07.2016

Lista investiţiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se vor finanţa
din împrumutul contractat de UAT Orașul Recaș în anul 2014

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                    Consilier                                               Secretar oraș

              Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 10.544 / 18.07.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea listei investiţiilor publice de interes local

pe anul 2016, ce se vor finanţa din împrumutul contractat de UAT 
Orașul Recas în anul 2014

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând  în  considerare  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  28/2008,  privind
aprobarea  conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor
publice,  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere Contractul de finanţare pentru Programul Național de Dezvoltare
Locala nr. 7.567 / 26.11.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei
Publice, avand actul adiţional nr. 1 / 8.017 / 16.12.2014, precum și contractul de finanţare
pentru Programul National de Dezvoltare Locala nr. 9.224 / 04.05.2015 încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice;

Luând în considerare faptul că străzile Viei și Vinului din Recaș prezintă o stare de
degradare avansată și necesită lucrări de modernizare care, prin poziţia lor, asigura traficul
între diferite obiective de ordin economic si social.

Finanţarea  lucrărilor  pentru  realizarea  obiectivului  mentionat  se  va  asigura  prin
realocarea  sumelor  necesare  din  împumutul  intern  rambursabil  obtinut  de  U.A.T.  Orașul
Recaș în anul 2014.

Fata  de cele prezentate,  propun spre  dezbatere și  aprobare Consiliului  Local  al
oraşului Recaș, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Initiator,
  Primar,

     Ing. Pavel Teodor
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Nr. 10.288 / 11.07.2016                                                                               Aprobat Primar

       Ing. PAVEL TEODOR
______________      

         

REFERAT
privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al 

Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș

Având  în  vedere  prevederile  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,
republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  potrivit  cărora în exercitarea atribuţiilor  ce îi
revin, Consiliul  Local hotărăşte în numele unităţii  administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor
privind funcţionarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componenţa
consiliilor de administraţie a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării
Generale a Asociaţilor la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat,

Rezultă  ca  autoritatea deliberativă,  respectiv  Consiliul  Local,  hotărăşte  asupra  înfiinţării  şi
reorganizării  regiilor  de  interes  local,  înfiinţează  instituţii  publice,  societăţi  comerciale  şi  servicii
publice de interes local şi instituie norme de organizare şi funcţionare a acestora. De asemenea,
urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora.

Adunarea  Generală  a  acţionarilor  este  organul  suprem de conducere  al  societăţii  care  ia
decizii privind activitatea acesteia şi asigura politica ei economica şi comerciala.

Reprezentanţii orașului pot adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor Adunării Generale a
Acţionarilor. Acţionarii  nu pot fi reprezentaţi în adunarile generale decât prin alţi acţionari, în baza
unei  procuri  speciale.  Consiliul  de  administraţie  şi  funcţionarii  societăţii  nu-i  pot  reprezenta  pe
acţionari.  Acţionarii  care, într-o anumita operaţiune, au, fie personal,  fie ca mandatar al  unei alte
persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, au obligaţia să se abţina de la deliberările privind
acea operaţiune.

Dreptul  de  vot  nu poate  fi  cedat,  orice  convenţie  privind  exercitarea,  într-un anumit  fel,  a
dreptului de vot fiind nulă.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu excepţia alegerii membrilor Consiliului
de administraţie şi a cenzorilor, a revocării lor şi luării hotărârilor privind raspunderea administratorilor,
care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.

Potrivit  art.  37  din  Legea  nr.  215/2001 privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  persoanele  împuternicite  să  reprezinte  interesele  unităţii
administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare
intercomunitară şi  alte  organisme de cooperare sau parteneriat,  sunt  desemnate  prin  hotărâre  a
consiliului local, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

Începând  cu  5  iunie  2016  configuraţia  politică  a  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  este
următoarea: 12 membri P.S.D., 2 membri P.N.L. şi 1 membru A.L.D.E.

Având în vedere modificările legislative se impune reorganizarea structurilor de conducere a



regiilor şi serviciilor publice de interes local.

Faţă de cele ce preced, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Orașului Recaș
prezentul proiectul de hotărâre, privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Orașului Recaș
la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș.

              Secretar oraș       
                Jr. Cătălina MOLDOVAN  
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