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Încheiat astăzi, 1 iulie 2016, ora 1000, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 191 din 29 iunie 2016,
conform prevederilor art. 39 alin. (2) şi în temeiul art. 68 din Legea nr. 215 / 2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La  şedinţă  au  participat  13  din  cei  15  consilieri  locali,  primarul,  viceprimarul,
secretarul, cetățeni. Au lipsit Nicula Daniel Silviu și Pașca Marinel  

Primarul solicită numirea unui preşedinte de şedinţă. Având în vedere regulamentul
de funcționare al Consiliului Local Recaș, domnul Antonescu Mircea Cosmin va fi președinte al
acestei ședințe.                                                                                  

Preşedintele de şedinţă dă citire poiectului ordinii de zi. 

1. Prezentarea  hotărârii  judecătorești  de  validare  a  mandatului  Primarului  orașului
Recaș;

2. Depunerea jurământului de către primar;

3. Validarea mandatului de consilier local al domnului Pașca Marinel;

4. Depunerea  jurământului  de  către  consilierii  locali  Așchiopoae  Ștefan  și  Pașca
Marinel; 

5. Alegerea viceprimarului Orașului Recaș;

6. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialite pe principalele domenii
de activitate;

7. Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Local  al
oraşului Recaş pentru perioada 2016 – 2020;

8. Numirea consilierilor locali care vor face parte din comisia de licitații și din comisia
de negociere directă din cadrul Primăriei orașului Recaș

Se supune aprobării proiectul ordinii de zi. Adoptat cu unanimitate de voturi.

1.  Prezentarea  hotărârii  judecătorești  de  validare  a  mandatului  Primarului  orașului
Recaș.
D-na Viorica Fuiorea: dă citire Sentinței civile nr. 6961 pronunțată de Judecătoria Timișoara la
data  de  21.06.2016;  domnul  primar  întrunește  condiițiile  de  a  depune  jurământul,  și,  în
consecință, îl invităm să depună jurământul.

2. Depunerea jurământului de către primar.
D-na Viorica Fuiorea: în numele Instituției Prefectului – Județul Timiș, doresc să felicit, atât
Primarul cât și Consiliul Local Recaș, vă doresc spor în ceea ce aveți de făcut, să îndepliniți ce
v-ați propus și ce vă veți propune în acest mandate, vă asigur că noi, ca instituție, nu avem
posibilități prea multe, dar colaborarea cu noi sper să fie bună, noi nu ne-am plans niciodată
de colaborarea cu primăria dumneavoastră, și, în consecință, vă doresc succes.
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3. Validarea mandatului de consilier local al domnului Pașca Marinel.
D-na secretar:  având în vedere faptul  că domnul  Pașca Marinel  nu este prezent,  propun
amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. 

Se spune la vot propunerea de amânare, aprobată cu unanimitate de voturi.

4.  Depunerea  jurământului  de  către  consilierii  locali  Așchiopoae  Ștefan  și  Pașca
Marinel.
D-na secretar: având în vedere faptul că domnul Pașca Marinel nu este prezent, depunerea
jurământului  de  către  acesta  nu  este  posibilă;  va  depune  jurământul  numai  domnul
Așchiopoae Ștefan.

Se trece la depunerea jurământului de către domnul Așchiopoae Ștefan.

5. Alegerea viceprimarului Orașului Recaș.
D-na  secretar:  vă  informez  că  potrivit  art.  57  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001  şi  art.  11,  art.  12,  art.  13  şi  art.  14  din  „Regulamentul-cadru  de  organizare  şi
funcţionare a consiliilor locale”:

 viceprimarul se alege dintre consilieri;
 alegerea se face prin vot secret;
 propunerea  de  candidaţi  pentru  alegerea  viceprimarului  (viceprimarilor  la

municipii), se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri;
 pentru alegerea viceprimarului de folosesc buletine de vot;
 exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la

alegere, una din următoarele modalităţi:
- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor

candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală
numele  tuturor  candidaţilor  pe  care  consilierul  nu  doreşte  să  îi  aleagă,  rămânând
nebarat numele consilierului pe care votantul doreşte să îl aleagă viceprimar; 

- pe buletinul  de vot se înscrie cuvântul „DA” în dreptul consilierului  pe care votantul
doreşte să îl aleagă viceprimar;

- alte modalităţi, la alegerea consiliului.
 este declarat  viceprimar candidatul  care a obţinut  votul  majorităţii  consilierilor  în
funcţie;
 în situaţia în care nici unul din candidaţi nu a obţinut numărul necesar de voturi se
organizează un al  doilea tur de scrutin,  în aceeaşi  şedinţă, la care vor participa candidaţii
situaţi  pe  primele  două  locuri.  La  al  doilea  tur  de  scrutin  este  declarat  ales  viceprimar
consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi;
 în caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai
candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul  care a obţinut cele mai
multe voturi;
 pe  durata  exercitării  mandatului,  viceprimarul  îşi  păstrează  statutul  de  consilier
local.

În raport cu prevederile legale invocate vă invit să trecem la stabilirea modalităţii de
votare, precum şi la votul propriu-zis.

Având în vedere votul dumneavoastră, se stabileşte ca modalitate de vot “pe buletinul
de vot se înscrie cuvântul „DA” în dreptul consilierului pe care votantul doreşte să îl aleagă
viceprimar”.

Rog acum pe cei care doresc să formuleze propuneri.
Doamna Fekete – Mațedolean Codruța Ramona îl propune pe domnul Băcescu Gabriel.
D-na secretar: dacă nu mai sunt alte propuneri, propun să trecem la vot, urmând ca după
desfăşurarea operaţiunii de vot comisia de validare să numere voturile obţinute de candidatul
la funcţia de viceprimar.
Comisia de validare: din cele 12 voturi exprimate, având în vedere faptul că domnul Băcescu
s-a abținut de la vot, toate sunt în favoarea numirii acestuia în funcție de viceprimar al orașului
Recaș. 
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6. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialite pe principalele domenii
de activitate.
D-na  secretar:  informez  pe  doamnele  şi  domnii  consilieri  că  potrivit  art.  54  din  Legea
administraţiei  publice locale  nr.  215/2001 şi  art.  15 şi  art.  17 din  „Regulamentul-cadru de
organizare şi  funcţionare a consiliilor locale” după constituire consiliul  local  îşi  organizează
comisii  de specialitate,  pe principalele domenii  de activitate; pentru consultări  cu privire la
numărul de comisii  pe care consiliul le poate organiza, domeniile de activitate, numărul de
membri din fiecare comisie în parte şi eventualele opţiuni ale consilierilor pentru o comisie sau
alta vă propun o pauză de 10 minute.
După pauză se fac următoarele propuneri:
D-nul Băcescu Gabriel:
- din Comisia nr. 1 să facă parte Buga Ștefan, Milutin Romulus, Băcescu Gabriel și Tomuș
Cosmin;
- din Comisia nr. 2 să facă parte: Pop Ana, Carcea Constantin, Ciobanu Ioan și Rus Augustin.
Domnul Mocan Nicodim: propune pe domnul Nicula Daniel Silviu ca și memebru în comisa nr.
2.
- din Comisia nr. 3 să facă parte: Fekete – Mațedolean Codruța Ramona, Așchiopoae Ștefan,
Antonescu Mircea Cosmin, Bumbuc Gheorghe și Mocan Nicodim;
Se supun la vot propunerile făcute, în mod individual.
- Buga Ștefan: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Milutin Romulus: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Băcescu Gabriel: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Tomuș Cosmin: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Pop Ana: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Carcea Constantin: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Ciobanu Ioan: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Rus Augustin: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Nicula Daniel Silviu: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Fekete – Mațedolean Codruța Ramona: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Așchiopoae Ștefan: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Antonescu Mircea Cosmin: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Bumbuc Gheorghe: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Mocan Nicodim: aprobat cu 12 voturi “pentru”;

După aprobarea componenței comisiilor de specialitate, se face o pauză pentru ca fiecarei
comisie să își aleagă președintele și secretarul.
Comisia nr. 1 își stabilește ca și preşedinte pe Buga Ștefan, secretar – Milutin Romulus.
Comisia  nr.  2  își  stabilește  ca  și  preşedinte  pe  Fekete  –  Mațedolean  Codruța  Ramona,
secretar – Așchiopoae Ștefan.
Comisia nr. 3 își stabilește ca și preşedinte pe Pop Ana, secretar – Carcea Constantin.

7.  Aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Local  al
oraşului Recaş pentru perioada 2016 – 2020.
D-nul  Antonescu:  dă citire  proiectului  de hotărâre,  împreună cu regulamentul,  apoi  invită
consilierii să facă propuneri de modificare al acestuia.

Se  supune  aprobării  proiectul  regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al
Consiliului Local al oraşului Recaş pentru perioada 2016 – 2020. Adoptat cu unanimitate de
voturi.

8. Numirea consilierilor locali care vor face parte din comisia de licitații și din comisia
de negociere directă din cadrul Primăriei orașului Recaș.
D-nul Băcescu: propun ca din comisia de licitații să facă parte Așchiopoae Ștefan și  Ciobanu
Ioan.

3



Se supun la vot propunerile, individual.
- Așchiopoae Ștefan: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Ciobanu Ioan: aprobat cu 12 voturi “pentru”.

D-nul  Ciobanu: propun ca din comisia de negociere să facă parte Milutin Romulus și  Rus
Augustin.
Se supun la vot propunerile, individual.
- Milutin Romulus: aprobat cu 12 voturi “pentru”;
- Rus Augustin: aprobat cu 12 voturi “pentru”.

Primar:  nu am făcut  publică ședința de investire,  poate ar fi  trebuit  să o anunț,  pentru a
mulțumi alegătorilor,  pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, la fel  și  vouă, consilierilor
locali; o să găsim o soluție, probabil prin ziarul local, să ne adresăm lor, pentru a le mulțumi
pentru voturi;  doresc să mulțumesc tuturor,  inclusiv consilierilor vechi,  angajaților primăriei;
probabil că alegătorii s-au gandit că un mandat e prea puțin pentru ce se vrea a se realiza în
orașul  Recaș,  de aceea și  numărul  mare de voturi  pe care l-am obținut;  de aceea mi-au
încredințat un al doilea mandat; prin votul lor au ales și componența Consiliului Local, dar vă
asigur  că acest  mandat  nu este  unul  ușor,  chiar  dacă avem o majoritate  mai  mult  decât
absolută  în  consiliu;  din  acest  moment  politica  s-a  terminat,  începe  administrația;  acest
mandatr va fi un mandat al marilor schimbări, am promis în campania electorală organizarea
referendumului  pentru  trecerea  la  comună,  este  un  punct  pe  care  vreau  să  ăl  duc  la
îndeplinire;  trecerea  va  depinde  de  rezultatul  referendumului;  în  prima  ședință  ordinară  a
Consiliului  Local  vreau  să  fie  trecut  primul  punct  acordul  de  principiu  pentru  aprobarea
organizării referendumului; după prezența de la votul din 5 iunie sunt sigur că lumea va veni la
vot, și că trecerea de la oraș la comună se va realiza, mai ales că la nivel de țară este o
mișcare în acest sens; am avut discuții cu unii primari ai orașelor care au fost declarate în anul
2004,  toți  vor  să organizeze referendumul  pentru  trecerea la  comună;  v-am expus tuturor
avantajele și dezavantajele; vom organiza campanii și adunări cetățenești în acest sens; va fi
o schimbare majoră și în organigrama primăriei, nu vreau să hotărăsc de unul singur, vom
avea consultări în grupul nostru și sunt sigur că vom lua cele mai bune hotărâri; în ceea ce
privește Consiliul Local, faptul că avem o majoritate absolută ne obligă să avem realizări cel
puțin la nivelul mandatului 2012 – 2016;  îl felicit pe domnul Băcescu Gabriel pentru alegerea
în funcția de viceprimar, propunere și alegerea aparține Consiliului Local; este cel mai potrivit
pentru această funcție, având în vedere că în primărie sunt multe lucruri de pus la punct; sper
să își facă cât mai bine datoria; va avea mai mult o muncă de birou, iar eu mă voi dedica
muncii pe teren; 
Viceprimar: vă mulțumesc celor ce sunteți prezenți, consilierilor locali care m-au votat, precum
și primarului care a spus că aș fi potrivit la ora actuală pentru funcția de viceprimar; sper să
facem treabă bună, mai ales ca sunt foarte încântat de propunerile domnului primar pentru
noul mandat; trebuie să fim o echipă foarte serioasă; banii gestionați cu pricepere ar trebui să
se vadă în realizăriile din următorii 4 ani; urez tuturor succes în mandatul pe care l-am început
împreună. 

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

       Președinte de ședință                            Secretar oraș 
                 Mircea Cosmin ANTONESCU                    Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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