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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Oraşului Recaş în Asociaţia pentru

Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

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

reprezentantului Oraşului Recaş în Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
(APDT) în județul Timiș;

 referatul nr. 12.215 / 23.08.2016 întocmit de secretarul orașului Recaş; 
 adresa nr. 70 / 09.08.2016 a Asociaţiei pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT)

în județul Timiș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 11.945 / 17.09.2016, prin
care se solicită desemnarea reprezentantului Orașului Recaș în această Asociaţie;

 prevederile  Cap.  IIII  art.  9,  10  din  Statutul  Asociaţiei  pentru  Promovarea  și  Dezvoltarea
Turismului (APDT) în județul Timiș;

 prevederile  O.G.  nr  26/2000,  cu  privire  la  asociații  și  fundații,  aprobată  prin  Legea  nr.
24/2005, 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) şi alin.  (2) lit.  c) și în temeiul  art.  45 din Legea nr.  215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se desemnează domnul Pavel Teodor, primarul oraşului Recaş, cetățean roman, născut
la data de 08.04.1958 în Comuna Beliș, judeţ Cluj-Napoca, domiciliat în Recaș, str. Aluniș nr. 13,
judeţ  Timiș,  posesor  al  C.I.  seria  TZ  nr.  280945  eliberat  de  S.P.C.L.E.P.  Recaș  la  data  de
30.03.2016,  să  participe  la  toate  adunările  generale  ale  Asociaţiei  pentru  Promovarea  și
Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului
Local  al  Orașului  Recaș  orice  document  va  fi  necesar  pentru  modificarea  statului  și  actului
constitutiv  al  Asociaţiei  pentru  Promovarea și  Dezvoltarea  Turismului  (APDT)  în  județul  Timiș,
precum și  orice  alt  document  va fi  necesar  vederea unei  bune funcționări  a  Asociaţiei  pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Asociaţiei pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș;
- 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, 31.08.2016
Nr. 68
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Oraşului Recaş în Asociaţia pentru

Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 referatul nr. 12.215 / 23.08.2016 întocmit de secretarul orașului Recaş privitor la desemnarea

reprezentantului Oraşului Recaş în Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
(APDT) în județul Timiș; 

 prevederile  Cap.  IIII  art.  9,  10  din  Statutul  Asociaţiei  pentru  Promovarea  și  Dezvoltarea
Turismului (APDT) în județul Timiș;

 adresa nr. 70 / 09.08.2016 a Asociaţiei pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT)
în județul Timiș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 11.945 / 17.09.2016, prin
care se solicită desemnarea reprezentantului Orașului Recaș în această Asociaţie;

 prevederile art.  10 alin.  (5) din Legea nr.  51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se desemnează domnul Pavel Teodor, primarul oraşului Recaş, cetățean roman, născut
la data de 08.04.1958 în Comuna Beliș, judeţ Cluj-Napoca, domiciliat în Recaș, str. Aluniș nr. 13,
judeţ  Timiș,  posesor  al  C.I.  seria  TZ  nr.  280945  eliberat  de  S.P.C.L.E.P.  Recaș  la  data  de
30.03.2016,  să  participe  la  toate  adunările  generale  ale  Asociaţiei  pentru  Promovarea  și
Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului
Local  al  Orașului  Recaș  orice  document  va  fi  necesar  pentru  modificarea  statului  și  actului
constitutiv  al  Asociaţiei  pentru  Promovarea și  Dezvoltarea  Turismului  (APDT)  în  județul  Timiș,
precum și  orice  alt  document  va fi  necesar  vederea unei  bune funcționări  a  Asociaţiei  pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Inginerului responsabil cu mediul din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 



Nr. 12.215 / 23.08.2016                               
                                                                                                                 Aprobat
                                                                                                                   Primar

        Ing. PAVEL TEODOR
                                                                                                              ___________
              

                             Către,
Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind desemnarea reprezentantului Oraşului Recaş în Asociaţia pentru

Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș

             Având în vedere prevederile Cap. IIII art. 9, 10 din Statutul  Asociaţiei pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș;

Luând seama de adresa nr. 70 / 09.08.2016 a Asociaţiei pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub
nr. 11.945 / 17.09.2016, prin care se solicită desemnarea reprezentantului Orașului Recaș
în această Asociaţie;

Ținând  seama  de  prevederile  art.  10  alin.  (5)  din  Legea  nr.  51/2006,  privind
serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Propun  adoptarea  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  desemnarea
domnului Pavel Teodor, primarul oraşului Recaş, să participe la toate adunările generale
ale Asociaţiei  pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, să
semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Recaș orice document va fi
necesar pentru modificarea statului și actului constitutiv al Asociaţiei pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, precum și orice alt document va fi necesar
vederea unei bune funcționări a Asociaţiei  pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
(APDT) în județul Timiș.

     Secretar oraș,

              Jr. Moldovan Cătălina
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