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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 20 aprilie 2017, ora 11:00, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului  Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 186 din 14 aprilie
2017, conform prevederilor art. 39 alin. (1) şi în temeiul art. 68 din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La  şedinţă  au  participat  14  din  cei  15  consilieri  locali,  viceprimarul,  secretarul,
cetăţeni. A lipsit domnul Buga Ștefan.

Viceprimarul  solicită  numirea  unui  preşedinte  de  şedinţă.  Având  în  vedere
regulamentul  de  funcționare  al  Consiliului  Local  Recaș,  domnul  Băcescu  Gabriel  va  fi
președinte al acestei ședințe.                                                                                  

              Acesta dă citire în plen procesului-verbal al şedinţei trecute. Adoptat cu unanimitate
de voturi.

   Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  listei  cuprinzând
persoanele care vor beneficia de atribuire de teren în folosinţă, în mod gratuit,  pe durata
existenţei  locuinţelor proprietate personală, conform prevederilor  Legii  nr.  15/2003, privind
sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare a
unui  număr  de  16  persoane  fizice  aflate  în  cazuri  speciale  stabilite  conform  Hotărârii
Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind trecerea din  domeniul  privat  al  Comunei
Recaș în domeniul privat al Oraşului Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului  teren  în  suprafață  de 520 m2,  situat  în  intravilanul  localității  Izvin,  oraș  Recaș,
județul Timiş, înscris în C.F. nr. 406825 Recaș, nr. cad. 406825;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român –
administrarea Intreprinderii Agricole de Stat Recaș, în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în
administrarea Consiliului  Local  Recaş,  a imobilului  teren în  suprafață de 640 m2  situat  în
intravilanul orașului Recaș, nr. 899/b, înscris în C.F. nr. 401621 Recaș (nr. C.F.  vechi 3260
Recaș), nr. top. 857-858/a;
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      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 1.305 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, Str. Calea Lugojului nr. 75
(nr. vechi 841), înscris în C.F. nr. 412847 Recaș (nr. C.F.  vechi 1597 Recaș), nr. top. 957-
958/b;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în  vederea  reprezentării  în  justiție  și  apărării  intereselor  Primăriei  orașului  Recaș  în
contradictoriu cu Berzescu Doru Adrian, în dosarul nr. 2762/30/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Timiș, având ca obiect anulare act administrativ;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Recaș, valabil pentru anul 2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  25.000  lei  Parohiei
Ortodoxe Sârbe Stanciova,  în  vederea realizării  unor  lucrări  necesare bunei  funcționări  a
lăcașului de cult;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  20.000  lei  Parohiei
Ortodoxe Sârbe Petrovaselo, în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a
lăcașului de cult;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  35.000  lei  Parohiei
Ortodoxe Române Bazoșul Vechi, în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări
a lăcașului de cult;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000  lei  Parohiei
Ortodoxe  Române  Izvin,  în  vederea  realizării  unor  lucrări  necesare  bunei  funcționări  a
lăcașului de cult;

 Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică prin
metoda “ofertă în plic închis” a terenului situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, în
suprafață  de  26  ha  identificat  ca  și  Ps  4065  Bazoș,  pajiște  aflată  în  domeniul  privat  al
Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2



13. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, prin
negociere directă, de către S.C. CORMOCAN COM S.R.L. Timișoara a suprafeței de 50 m2 în
fața punctului de lucru al societății, imobilul situat în intravilanul localității Izvin, str. Viilor nr. 3
(nr. vechi 294), oraș Recaș, înscris în CF nr. 400164 Recaș (nr. CF vechi 2741 Izvin), nr. cad.
400164 (nr. top. 161 – 162), în vederea amenajării unei terase sezoniere;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Diverse. 

Președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi. Adoptat cu unanimitate
de voturi. 

Se procedează la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care
vor beneficia de atribuire de teren în folosinţă, în mod gratuit, pe durata existenţei locuinţelor
proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor
în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

2.  Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare a
unui  număr  de  16  persoane  fizice  aflate  în  cazuri  speciale  stabilite  conform  Hotărârii
Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 171 / 28.08.2014.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.  

3.  Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea din  domeniul  privat  al  Comunei
Recaș în domeniul privat al Oraşului Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului  teren  în  suprafață  de 520 m2,  situat  în  intravilanul  localității  Izvin,  oraș  Recaș,
județul Timiş, înscris în C.F. nr. 406825 Recaș, nr. cad. 406825.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

4.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român –
administrarea Intreprinderii Agricole de Stat Recaș, în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în
administrarea Consiliului  Local  Recaş,  a imobilului  teren în  suprafață de 640 m2  situat  în
intravilanul orașului Recaș, nr. 899/b, înscris în C.F. nr. 401621 Recaș (nr. C.F.  vechi 3260
Recaș), nr. top. 857-858/a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

5.   Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 1.305 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, Str. Calea Lugojului nr. 75
(nr. vechi 841), înscris în C.F. nr. 412847 Recaș (nr. C.F.  vechi 1597 Recaș), nr. top. 957-
958/b.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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6.   Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în  vederea  reprezentării  în  justiție  și  apărării  intereselor  Primăriei  orașului  Recaș  în
contradictoriu cu Berzescu Doru Adrian, în dosarul nr. 2762/30/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Timiș, având ca obiect anulare act administrativ.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Bumbuc Gheorghe: este vorba de un alt proces al domnului Berzescu ?
D-na secretar:  este vorba de un alt  proces, deschis de domnul Berzescu Doru Adrian în
urma emiterii de către domnul primar a Dispoziției nr. 98 / 14.02.2017; celălalt proces este
pentru revocarea hotărârii Consiliului Local privind sistarea acordării normei de hrană.
D-nul Mocan Nicodim: ar trebui să angajăm jurist, care să ne reprezinte în procesele în care
Primăria sau Consiliul Local sunt date în judecată; eu nu sunt de acord cu angajarea acestuia
avocat.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 3 abțineri –
Băcescu Gabriel, Crăciun Alexandru, Mocan Nicodim.  

7.  Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Recaș, valabil pentru anul 2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.  

8.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  25.000  lei  Parohiei
Ortodoxe Sârbe Stanciova,  în  vederea realizării  unor  lucrări  necesare bunei  funcționări  a
lăcașului de cult.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

9.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  20.000  lei  Parohiei
Ortodoxe Sârbe Petrovaselo, în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a
lăcașului de cult.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

10. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  35.000  lei  Parohiei
Ortodoxe Române Bazoșul Vechi, în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări
a lăcașului de cult.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării propunerea de amânare, aprobată cu unanimitate de voturi. 

11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000  lei  Parohiei
Ortodoxe  Române  Izvin,  în  vederea  realizării  unor  lucrări  necesare  bunei  funcționări  a
lăcașului de cult.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, aprobat cu unanimitate de voturi.  
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12.   Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea închirierii  prin licitaţie publică
prin  metoda  “ofertă  în  plic  închis”  a  terenului  situat  în  extravilanul  localității  Bazoș,  oraș
Recaș, în suprafață de 26 ha identificat ca și Ps 4065 Bazoș, pajiște aflată în domeniul privat
al Orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

13.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii  fără licitaţie publică,
prin negociere directă, de către S.C. CORMOCAN COM S.R.L. Timișoara a suprafeței de 50
m2 în fața punctului de lucru al societății, imobilul situat în intravilanul localității Izvin, str. Viilor
nr. 3 (nr. vechi 294), oraș Recaș, înscris în CF nr. 400164 Recaș (nr. CF vechi 2741 Izvin), nr.
cad. 400164 (nr. top. 161 – 162), în vederea amenajării unei terase sezoniere.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării  proiectul de hotărâre, adoptat cu 13 voturi  “pentru”, 1 consilier
local nu votează, fiind caz de incompatibilitate. 

14.  Diverse. ----

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele declară închise lucrările ședinței.

        Președinte de ședință                   Secretar oraș 
                         Gabriel BĂCESCU                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN

Antonescu Mircea Cosmin ____________

Aşchiopoae Ştefan __________________

Băcescu Gabriel ____________________

Buga Ștefan _______________________

Bumbuc Gheorghe __________________

Carcea Constantin __________________

Ciobanu Ioan _______________________

Crăciun Alexandru __________________

Fekete Maţedolean Codruţa Ramona ________

Milutin Romulus _________________________

Mocan Nicodim _________________________

Nicula Daniel Silviu ______________________

Pop Ana _______________________________

Rus Augustin ___________________________

Tomuș Ciprian Cosmin ____________________
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