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HOTĂRÂRE
privind respingerea propunerii privind diminuarea preţului licitaţiei cu 15% față de 

ultimul preț de valorificare a bunurilor debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la posibilitatea diminuării

preţului licitaţiei cu 15% față de ultimul preț de valorificare a bunurilor debitoarei S.C.
LEBANA S.R.L. Recaș;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.272 / 11.07.2016;
 referatul cu nr. nr. 10.273 / 11.07.2016 întocmit de Compartimentul Impozite și Taxe Locale

din cadrul Primăriei orașului Recaș și vizat de secretarul orașului Recaș;
 adresa S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS S.R.L. Timișoara cu nr. 1.461/ 10.06.2016,

înregistrată la Primăria oraşului Recaş cu nr. 9.412 / 24.06.2016; 
 prevederile art.  846 -  856 din  Legea nr.  134/2010,  privind Codul  de Procedură Civilă,

rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile  art.  154  –  168  din Legea  nr.  85/2014,  privind  procedurile  de  prevenire  a

insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  Recaş  care  acordă  aviz

favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001,

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se respinge propunerea de diminuare a preţului licitaţiei cu 15% față de ultimul preț de
valorificare a bunurilor debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș.

Art. 2. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS S.R.L. Timișoara;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare sau publicare în mass- media locală.

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

Recaş, 29.07.2016
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind diminuarea preţului licitaţiei cu 15% față de ultimul preț de 

valorificare a bunurilor debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.272 / 11.07.2016, cu

privire la posibilitatea diminuării preţului licitaţiei cu 15% față de ultimul preț de valorificare a
bunurilor debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș;;

 referatul cu nr. nr. 10.273 / 11.07.2016 întocmit de Compartimentul Impozite și Taxe Locale din
cadrul Primăriei orașului Recaș și vizat de secretarul orașului Recaș;

 adresa  S.C.P.  MIRIANA MIRCOV  RELICONS  S.R.L.  Timișoara  cu  nr.  1.461/  10.06.2016,
înregistrată la Primăria oraşului Recaş cu nr. 9.412 / 24.06.2016; 

 prevederile  art.  846  -  856  din  Legea  nr.  134/2010,  privind  Codul  de  Procedură  Civilă,
rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  art.  154  –  168  din Legea  nr.  85/2014,  privind  procedurile  de  prevenire  a
insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile art. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Recaş care acordă aviz ________;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) 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 diminuarea preţului licitaţiei cu 15% față de ultimul preț de valorificare a bunurilor
debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș, după cum urmează:

 bunul imobil (imobil denumit seră cu teren în suprafață de 4.500 m2, construcții din structuri
metalice ușoare în agricultura ecologică și construcții  anexe și  generator) să fie scos la
vânzare prin licitație publică cu strigare la prețul de 143.287 Euro;

 echipamentele  tehnologice,  instalațiile  și  utilajele  să  fie  scoase  la  vânzare  prin  licitație
publică cu strigare la prețul de 4.896 Euro + T.V.A..

Art. 2. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS S.R.L. Timișoara;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare sau publicare în mass-media locală.

                         Președinte de ședință                                       Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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