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HOTĂRÂRE
privind aprobarea renunțării la categoriile de lucrări ce reprezintă dispozitive de
scurgere (rigole, podețe, etc.) din cadrul obiectivului “Asfaltare străzi interioare

 în Recaș, județul Timiș: str. Mihai Eminescu, str. Armoniei, str. Bujorilor”
 până la definitivarea ridicărilor topografice, vitale pentru dirijarea

 apelor spre exteriorul orașului în canalele magistrale

Consiliul Local al orasului Recas, judeţul Timiș,

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

renunțării  la  categoriile  de  lucrări  ce  reprezintă  dispozitive  de  scurgere  (rigole,
podețe,  etc.)  din  cadrul  obiectivului  “Asfaltare  străzi  interioare  în  Recaș,  județul
Timiș:  str.  Mihai  Eminescu,  str.  Armoniei,  str.  Bujorilor”  până  la  definitivarea
ridicărilor  topografice,  vitale  pentru  dirijarea  apelor  spre  exteriorul  orașului  în
canalele magistrale;

 memoriul  jusitificativ  a  primarului  Orașului  Recaș,  înregistrat  sub  nr.  9.605  /
29.06.2016;

 raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12.231 / 23.08.2016 întocmit de inspectorul
urbanism din cadrul Primăriei orașului Recaș; 

 prevederile H.G. 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;

 prevederile  art.  1  din  Ordinul  nr.  863/2008  pentru  aprobarea  "Instrucțiunilor  de
aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continuțului-cadru
al  documentației  tehnico-economice  aferente  investițiilor  publice,  precum  și  a
structurii  și  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de
investiții și lucrări de intervenții", cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

 prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din  Legea nr.  273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii  nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
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. d), și în temeiul art.  45 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE

Art.  1.  –  Se  aprobă  renunțarea  la  categoriile  de  lucrări  ce  reprezintă  dispozitive  de
scurgere (rigole, podețe, etc.) din cadrul obiectivului  “Asfaltare străzi interioare în Recaș,
județul  Timiș:  str.  Mihai  Eminescu,  str.  Armoniei,  str.  Bujorilor”  până  la  definitivarea
ridicărilor  topografice,  vitale  pentru  dirijarea  apelor  spre  exteriorul  orașului  în  canalele
magistrale

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Orasului



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 Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din carul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare sau publicare în mass-media locală.

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

Recaş, 31.08.2016
Nr. 78
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea renunțării la categoriile de lucrări ce reprezintă dispozitive de
scurgere (rigole, podețe, etc.) din cadrul obiectivului “Asfaltare străzi interioare

 în Recaș, județul Timiș: str. Mihai Eminescu, str. Armoniei, str. Bujorilor”
 până la definitivarea ridicărilor topografice, vitale pentru dirijarea

 apelor spre exteriorul orașului în canalele magistrale

Consiliul Local al orasului Recas, judeţul Timiș,

Având în vedere:
 memoriul  jusitificativ  a  primarului  Orașului  Recaș,  înregistrat  sub  nr.  9.605  /

29.06.2016 privind  aprobarea  renunțării  la  categoriile  de  lucrări  ce  reprezintă
dispozitive de scurgere (rigole, podețe, etc.) din cadrul obiectivului “Asfaltare străzi
interioare în Recaș, județul Timiș: str. Mihai Eminescu, str. Armoniei, str. Bujorilor”
până  la  definitivarea  ridicărilor  topografice,  vitale  pentru  dirijarea  apelor  spre
exteriorul orașului în canalele magistrale;

 raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12.231 / 23.08.2016 întocmit de inspectorul
urbanism din cadrul Primăriei orașului Recaș; 

 prevederile H.G. 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;

 prevederile  art.  1  din  Ordinul  nr.  863/2008  pentru  aprobarea  "Instrucțiunilor  de
aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continuțului-cadru
al  documentației  tehnico-economice  aferente  investițiilor  publice,  precum  și  a
structurii  și  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de
investiții și lucrări de intervenții", cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

 prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din  Legea nr.  273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederile Legii  nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
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. d), și în temeiul art.  45 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE

Art.  1.  –  Se  aprobă  renunțarea  la  categoriile  de  lucrări  ce  reprezintă  dispozitive  de
scurgere (rigole, podețe, etc.) din cadrul obiectivului  “Asfaltare străzi interioare în Recaș,
județul  Timiș:  str.  Mihai  Eminescu,  str.  Armoniei,  str.  Bujorilor”  până  la  definitivarea
ridicărilor  topografice,  vitale  pentru  dirijarea  apelor  spre  exteriorul  orașului  în  canalele
magistrale

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Orasului



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 Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Arhitectului-șef din carul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare sau publicare în mass-media locală.

                         Președinte de ședință                           Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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