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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  20  ianuarie  2017,  ora  11:00,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 11 din
17 ianuarie 2017, 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  14  din  cei  15  consilieri  locali,  primarul,  viceprimarul,
secretarul, cetăţeni. A lipsit domnul domnul Nicula Daniel Silviu. 

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

   Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Discutarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea reţelei unităților de învățământ
preuniversitar de stat și privat acreditat / autorizat a Orașului Recaş ce va funcţiona în anul
şcolar 2017 – 2018;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Consiliul  local  al
Orașului  Recaș,  județ  Timiș,  a  sumelor  stabilite  cu  titlu  de  despăgubire  pentru  terenurile
proprietatea  Orașului  Recaș,  județ   Timiș,  aparţinând  orașului  şi  afectate  de  construcţia
Autostrăzii Timișoara - Lugoj (Lot 2);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Luarea la cunoștință a proiectului de hotărâre privind Planul de Ocupare a Funcțiilor
Publice din cadrul Primăriei orașului Recaș pentru anul 2017.

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

Se procedează la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi și a celor suplimentare.

1.  Discutarea proiectului  de hotărâre privind  aprobarea  reţelei  unităților  de învățământ
preuniversitar de stat și privat acreditat / autorizat a Orașului Recaş ce va funcţiona în anul
şcolar 2017 – 2018.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, referatului întocmit de secretarul orașului
Recaș și avizului comunicat de Inspectoratul Județean Școlar Timiș.
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Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

2. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Consiliul  local  al
Orașului  Recaș,  județ  Timiș,  a  sumelor  stabilite  cu  titlu  de  despăgubire  pentru  terenurile
proprietatea  Orașului  Recaș,  județ  Timiș,  aparţinând  orașului  şi  afectate  de  construcţia
Autostrăzii Timișoara - Lugoj (Lot 2).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de inginerul specialist
din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 1 “abținere”.

3. Luarea la cunoștință a proiectului de hotărâre privind Planul de Ocupare a Funcțiilor
Publice din cadrul Primăriei orașului Recaș pentru anul 2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de responsabilul cu
reorganizarea Primăriei orașului Recaș.

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

       Președinte de ședință                   Secretar oraș 
                      Ștefan AȘCHIOPOAE                              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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