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HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării de transport persoane cu autovehiculele TM-37-POR și 

TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului Recas, a preșcolarilor și a elevilor înscriși la
toate unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș

(grădinițe, școli, liceu), a echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti,
precum și a altor categorii de grupuri de persoane care participă la  diferite acţiuni 

sau manifestări în care este reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe 
raza administrativ-teriorială a Orașului Recaș, cât și în afara acestuia

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  privind aprobarea  efectuării  de

transport  persoane  cu  autovehiculele  TM-37-POR  și  TM-98-POR,  înregistrate  la
Primăria  oraşului  Recas,  a  preșcolarilor  și  a  elevilor  înscriși  la  toate  unitățile  de
învățământ  de  pe  raza  administrativ-teritorială  a  Orașului  Recaș  (grădinițe,  școli,
liceu), a echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti, precum și a
altor categorii de grupuri de persoane care participă la diferite acţiuni sau manifestări
în care este reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe raza administrativ-teriorială
a Orașului Recaș, cât și în afara acestuia;

 referatul  nr.  12.362  /  25.08.2016 întocmit  de  coordonatorul  de  transport  din  cadrul
Primăriei orașului Recaş; 

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completărle

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), alin. (4) lit. a), alin. (5) 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  aprobă efectuarea de transport persoane cu autovehiculele TM-37-POR și TM-98-
POR, înregistrate la Primăria oraşului Recaș, a preșcolarilor și a elevilor înscriși la toate unitățile
de  învățământ  de  pe  raza  administrativ-teritorială  a  Orașului  Recaș  (grădinițe,  școli,  liceu),  a
echipelor  de fotbal,  ansamblurilor  folclorice,  corurilor  bisericeşti,  precum și  a  altor  categorii  de
grupuri  de persoane care participă la diferite acţiuni  sau manifestări  în care este reprezentată
Primăria Oraşului  Recaș,  atât pe raza administrativ-teriorială a Orașului  Recaș,  cât și  în afara
acestuia.

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Coordonatorului de transport din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- 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. 72
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării de transport persoane cu autovehiculele TM-37-POR și 

TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului Recas, a preșcolarilor și a elevilor înscriși la
toate unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș

(grădinițe, școli, liceu), a echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti,
precum și a altor categorii de grupuri de persoane care participă la  diferite acţiuni 

sau manifestări în care este reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe 
raza administrativ-teriorială a Orașului Recaș, cât și în afara acestuia

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 referatul  nr.  12.362  /  25.08.2016 întocmit  de  coordonatorul  de  transport  din  cadrul

Primăriei  orașului  Recaş privind  aprobarea  efectuării  de  transport  persoane  cu
autovehiculele TM-37-POR și  TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului  Recas,  a
preșcolarilor  și  a  elevilor  înscriși  la  toate  unitățile  de  învățământ  de  pe  raza
administrativ-teritorială a Orașului Recaș (grădinițe, școli, liceu), a echipelor de fotbal,
ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti, precum și a altor categorii de grupuri de
persoane care participă la diferite acţiuni sau manifestări  în care este reprezentată
Primăria Oraşului Recaș, atât pe raza administrativ-teriorială a Orașului Recaș, cât și
în afara acestuia;; 

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completărle

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), alin. (4) lit. a), alin. (5) 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  aprobă efectuarea de transport persoane cu autovehiculele TM-37-POR și TM-98-
POR, înregistrate la Primăria oraşului Recaș, a preșcolarilor și a elevilor înscriși la toate unitățile
de  învățământ  de  pe  raza  administrativ-teritorială  a  Orașului  Recaș  (grădinițe,  școli,  liceu),  a
echipelor  de fotbal,  ansamblurilor  folclorice,  corurilor  bisericeşti,  precum și  a  altor  categorii  de
grupuri  de persoane care participă la diferite acţiuni  sau manifestări  în care este reprezentată
Primăria Oraşului  Recaș,  atât pe raza administrativ-teriorială a Orașului  Recaș,  cât și  în afara
acestuia.

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

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Coordonatorului de transport din cadrul Primăriei orașului Recaş; 
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş



                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Nr. 12.362 / 25.08.2016                               
                                                                                                                 Aprobat
                                                                                                                   Primar

        Ing. PAVEL TEODOR
                                                                                                              ___________
              

                             Către,
Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind 

privind aprobarea efectuării de transport persoane cu autovehiculele TM-37-POR și 
TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului Recas, a preșcolarilor și a elevilor înscriși la

toate unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș
(grădinițe, școli, liceu), a echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti,

precum și a altor categorii de grupuri de persoane care participă la  diferite acţiuni 
sau manifestări în care este reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe 

raza administrativ-teriorială a Orașului Recaș, cât și în afara acestuia

             Având  în  vedere  necesitatea  efectuării  de  transport  persoane  cu
autovehiculele TM-37-POR și TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului Recas, a
preșcolarilor  și  a  elevilor  înscriși  la  toate  unitățile  de  învățământ  de  pe  raza
administrativ-teritorială  a  Orașului  Recaș  (grădinițe,  școli,  liceu),  a  echipelor  de
fotbal, ansamblurilor  folclorice, corurilor bisericeşti, precum și a altor categorii de
grupuri de persoane care participă la  diferite acţiuni sau manifestări în care este
reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe raza administrativ-teriorială a Orașului
Recaș, cât și în afara acestuia;

Luând seama de prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul
2016;

Propun  adoptarea  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  aprobarea
efectuării de transport persoane cu autovehiculele TM-37-POR și TM-98-POR, înregistrate
la  Primăria  oraşului  Recas,  a  preșcolarilor  și  a  elevilor  înscriși  la  toate  unitățile  de
învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș (grădinițe, școli, liceu), a
echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti, precum și a altor categorii
de  grupuri  de  persoane care participă la   diferite  acţiuni  sau manifestări  în  care  este
reprezentată  Primăria  Oraşului  Recaș,  atât  pe  raza  administrativ-teriorială  a  Orașului
Recaș, cât și în afara acestuia.

     Coordonator transport,

                      Suculiuc Gheorghe
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