
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

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

 Web: www.primariarecas.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Recaș, 

perioada 2014 - 2020

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș prin care solicită  aprobarea

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Recaș, perioada 2014 - 2020;
 expunerea  de  motive  a  primarului  Orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  9.225  /

21.06.2016;
 raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială și Asistență

Medicală din cadrul Primăriei orașului Recaș, înregistrat sub nr. 9.386 / 24.06.2016;
 prevederile art. 25 lit. g) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare; 
 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 Stategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Recaș, perioada 2014 –
2020, conform obiectivelor strategice și a propunerilor operaționale din anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului orașului
Recaș și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciul Public de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei

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, 29.07.2016
Nr. 23
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Recaș, 

perioada 2014 - 2020

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  a  primarului  Orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  9.225  /

21.06.2016 prin care solicită aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului
Recaș, perioada 2014 - 2020;

 raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public de Asistență Socială și Asistență
Medicală din cadrul Primăriei orașului Recaș, înregistrat sub nr. 9.386 / 24.06.2016;

 prevederile art. 25 lit. g) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; 

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

 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 Stategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Recaș, perioada 2014 –
2020, conform obiectivelor strategice și a propunerilor operaționale din anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului orașului
Recaș și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciul Public de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei

orașului Recaș; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                         Președinte de ședință                          Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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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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