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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  27  iunie  2017,  ora  11:00,  cu ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 246 din 22 iunie 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 13 din cei 15 consilieri locali în funcție, primarul, viceprimarul,
secretarul, cetăţeni. Au lipsit domnul Buga Ștefan și Ciobanu Ioan.

Primarul solicită numirea unui preşedinte de şedinţă. Având în vedere regulamentul de
funcționare al Consiliului Local Recaș, și ținând seama de faptul că domnul Buga Ștefan nu este
prezent la ședință, va fi numit ca și  președinte al acestei ședințe următorul consilier local, domnul
Carcea Constantin.                                                                                  

              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 trecerea din proprietatea Statului Român  în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în
suprafață de 250 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Lucian Blaga nr. 17A, înscris în C.F.
nr. 400320 Recaș (nr. C.F. vechi 4933 Recaș), nr. cad. 400320 (nr. top. 2470-2471 / 13 / 27);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren
situat în extravilanul localității Petrovaselo, orașul Recaș, în suprafaţă de 6.549 m2, înscris in C.F.
nr. 406893 Recaș, nr. cad. 406893 (HB 2820/1/1 Lot 1), în 2 parcele de teren, conform planului de
situaţie cu propunere de dezmembrare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren
situat în extravilanul orașului Recaș, în suprafaţă de 64.349 m2, înscris in C.F. nr. 410859 Recaș,
nr.  cad.  410859,  în  2  parcele  de  teren,  conform  planului  de  situaţie  cu  propunere  de
dezmembrare;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea
și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 705 m2,
situat în intravilanul localității  Izvin, str. Octavian Goga nr. 83, orașul Recaș, înscris în C.F. nr.
406415  Recaș,  nr.  cad.  406415,  către  Hrițac  Daniel,  în  calitate  de  proprietar  al  construcției
edificate pe acest teren;
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Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
5. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea

și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 512 m2,
situat în intravilanul orașului Recaș, str. Plopilor, nr. 29, înscris în C.F. nr. 402958 Recaș (nr. CF
vechi  6921 Recaș),  nr.  cadastral  402958 (nr.  cad.  vechi  Cc 2956 /  1  /  111 /  b),  către  Perju
Constantin și Perju Raluca - Lavinia, în calitate de proprietari ai construcției edificate pe acest
teren;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea
și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 700 m2,
situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 24, orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 406843
Recaș,  nr.  cad.  406843,  către  Napeu  Carmen,  în  calitate  de  proprietară  asupra  construcției
edificate pe acest teren;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind emiterea acordului  de principiu în vederea
vânzării cotei-părți de 50 / 457 m2 din terenul situat în intravilanul orașului Recaș, str. Florilor nr.
12 (nr. vechi 221), înscris în C.F. nr. 400096 Recaș (nr. CF vechi 3670 Recaș), nr. top. 753/b/1,
către Fiat Dumitru și soția Fiat Daniela;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 701 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Calea
Timișoarei nr. 96, înscris în C.F. nr. 406383 Recaș (nr. CF vechi 2832 Recaș), nr. top. 5628/787),
către S.C. CRAMELE RECAȘ S.A.;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare
a unui număr de 4 persoane fizice aflate în cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului
Local al Orașului Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. 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.

11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  rapoartelor  de  evaluare
întocmite în vederea vânzării  la licitație publică prin metoda  “plic închis” a unui  număr de 12
terenuri situate în extravilanul localității Stanciova, oraș Recaș în suprafață totală de 141.978 m2,
categoria de folosință vie;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  stabilirea consumului lunar de motorină
pentru autoutilitara Volkswagen Crafter 3,5 CD Bena L4 FWD, număr de înmatriculare provizoriu
TM 054544;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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13. Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de motorină
pentru autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare TM 61 VIN;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Discutarea proiectului de hotărâre privind actualizarea planului anual al achizițiilor publice
pe  anul  2017  al  Proiectului  Transfrontalier  nr.  50  “Pompierii  și  Managementul  Situațiilor  de
Urgență  Recas  -  Zagubica”,  din  cadrul  Proiectului  de  Cooperare  Transfrontalieră  România  –
Serbia, Interreg – IPA CBC, Axa Prioritară 2 – Protecția Mediului și Managementul Situațiilor de
Urgență, Măsura 2.2. Managementul Riscurilor de Mediu și a Pregătirilor de Urgență;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Recaș pe anul 2017 – nr. II;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

16. Diverse. 

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

Primarul  oraşului  Recaş  solicită  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  6  puncte,  după  cum
urmează:

1. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  asocierii  Orașului  Recaș  prin
Consiliul  Local  al  Orașului  Recaș  cu  Județul  Timiș  prin  Consiliul  Județean  Timiș  în  vederea
cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2.  Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru
autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. 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
S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.,  în dosarul  nr.  12525/325/2017
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 /
art. 1014 CPC ș.u.;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură în
vederea reprezentării  în justiție și apărării  intereselor Orașului Recaș în contradictoriu cu S.C.
FONDURI EUROPENE BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul Judecătoriei
Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014 CPC ș.u.;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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5. Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3.236 /
09.03.2016, privind terenul în suprafață de 500 m2 situat în intravilanul localităţii Izvin, înscris în
Cartea Funciară nr. 406830 Recaş, nr. cadastral 406830, în urma solicitării concesionarului Vlad
Octavian;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului  de evaluare întocmit  de către  evaluator  P.F.A.  Ursulescu Ioan – Remus
Timișoara,  privind  clădirile  “moară  și  anexe”  care  au  fost  amplasate  în  intravilanul  localității
Petrovaselo, oraș Recaș, înscrise în CF nr. 412737 Recaș (nr. CF vechi 892 Petrovaselo), nr. top.
33-34;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

Președintele  de  ședință  supune  aprobării  suplimentarea  ordinii  de  zi.  Adoptată  cu
unanimitate de voturi.

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

1.  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 250 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Lucian Blaga nr. 17A, înscris în C.F.
nr. 400320 Recaș (nr. C.F. vechi 4933 Recaș), nr. cad. 400320 (nr. top. 2470-2471 / 13 / 27).
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 aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în
extravilanul  localității  Petrovaselo,  orașul  Recaș,  în  suprafaţă  de 6.549 m2,  înscris  in C.F.  nr.
406893 Recaș, nr. cad. 406893 (HB 2820/1/1 Lot 1),  în 2 parcele de teren, conform planului de
situaţie cu propunere de dezmembrare.
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 aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în
extravilanul orașului Recaș, în suprafaţă de 64.349 m2, înscris in C.F. nr. 410859 Recaș, nr. cad.
410859, în 2 parcele de teren, conform planului de situaţie cu propunere de dezmembrare.
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 luarea la  cunoștință,  analizarea,  însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 705 m2,
situat în intravilanul localității  Izvin, str. Octavian Goga nr. 83, orașul Recaș, înscris în C.F. nr.
406415  Recaș,  nr.  cad.  406415,  către  Hrițac  Daniel,  în  calitate  de  proprietar  al  construcției
edificate pe acest teren
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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5.   Discutarea proiectului  de hotărâre  privind luarea la  cunoștință,  analizarea,  însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 512 m2,
situat în intravilanul orașului Recaș, str. Plopilor, nr. 29, înscris în C.F. nr. 402958 Recaș (nr. CF
vechi  6921 Recaș),  nr.  cadastral  402958 (nr.  cad.  vechi  Cc 2956 /  1  /  111 /  b),  către  Perju
Constantin și Perju Raluca - Lavinia, în calitate de proprietari ai construcției edificate pe acest
teren.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

6.   Discutarea proiectului  de hotărâre  privind luarea la  cunoștință,  analizarea,  însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 700 m2,
situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 24, orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 406843
Recaș,  nr.  cad.  406843,  către  Napeu  Carmen,  în  calitate  de  proprietară  asupra  construcției
edificate pe acest teren.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

7.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
vânzării cotei-părți de 50 / 457 m2 din terenul situat în intravilanul orașului Recaș, str. Florilor nr.
12 (nr. vechi 221), înscris în C.F. nr. 400096 Recaș (nr. CF vechi 3670 Recaș), nr. top. 753/b/1,
către Fiat Dumitru și soția Fiat Daniela.
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  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
vânzării  terenului  în  suprafaţă  de  701  m2,  situat  în  intravilanul  orașului  Recaș,  str.  Calea
Timișoarei nr. 96, înscris în C.F. nr. 406383 Recaș (nr. CF vechi 2832 Recaș), nr. top. 5628/787),
către S.C. CRAMELE RECAȘ S.A..
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 scutirea de la plata taxelor de salubrizare a unui
număr de 4 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. 

10. 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. 

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite în
vederea vânzării la licitație publică prin metoda “plic închis” a unui număr de 12 terenuri situate în
extravilanul  localității  Stanciova,  oraș  Recaș în  suprafață  totală  de 141.978 m2,  categoria  de
folosință vie.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
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D-nul Mocan Nicodim: vă rog să consemnați că banii pe care îi obținem în urma acestei vânzări
să îi investim tot în Stanciova; să pietruim sau să asfaltăm străzile, de exemplu, pentru că nici
mașina de gunoi nu intră pe unele străzi când este noroi în urma ploilor sau zăpezilor; au fost
vândute 87 ha din terenul Stanciovei, niciun ban nu a mers spre această localitate.
D-nul primar: pământul nu este al localității Stanciova, el aparține Unității Administrativ-Teritoriale
Recaș; pentru Stanciova și Herneacova se lucrează la proiectare pentru amândouă satele, cu o
firmă specializată.  

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

12. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  stabilirea consumului lunar de motorină pentru
autoutilitara Volkswagen Crafter 3,5 CD Bena L4 FWD, număr de înmatriculare provizoriu TM
054544.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

13.   Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru
autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare TM 61 VIN.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

14.  Discutarea proiectului de hotărâre privind actualizarea planului anual al achizițiilor publice
pe  anul  2017  al  Proiectului  Transfrontalier  nr.  50  “Pompierii  și  Managementul  Situațiilor  de
Urgență  Recas  -  Zagubica”,  din  cadrul  Proiectului  de  Cooperare  Transfrontalieră  România  –
Serbia, Interreg – IPA CBC, Axa Prioritară 2 – Protecția Mediului și Managementul Situațiilor de
Urgență, Măsura 2.2. Managementul Riscurilor de Mediu și a Pregătirilor de Urgență.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Recaș pe anul 2017 – nr. II.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: aveți cu toții referatul întocmit de Serviciul Economic; la total venituri sunt 232,63
mii lei; această sumă a fost împărțită astfel: tot ceea ce vedeți sume cu minus la indicatorul “plăți
efectuate  în  anii  precedenți  și  recuperate  în  anul  curent”  înseamnă  sumele  încasate  de  la
angajații  instituției  urmare a deciziei  Curții  de Conturi  Timiș, sume imputate acestora în urma
acordării de sprijin financiar angajaților în anul 2015; la cap. Sport s-a suplimentat prevederea
inițială cu suma cu 5,00 mii lei pentru susținerea echipelor sportive; la cap. Asistență Socială s-a
suplimentat prevederea inițială cu suma de 55.000 lei; am propus  să dăm bani pentru concedii la
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; ei aveau dreptul să primească acești bani de
mai mulți  ani, dar nu am avut noi  disponibilități  bănești;  toți  vor veni  cu cereri  de acordare a
banilor de concediu, mai ales că e cea mai defavorizată categorie; am propus ca din cei 55.000
lei să facem și rectificarea prevederii inițiale la ajutoare de urgență cu suma de 5,00 mii lei; 200
mii lei am pus la asfaltare străzi interioare George Enescu și Nicolae Bălcescu din Recaș care au
fost prevăzute inițial ca finanțare din bugetul de credite interne; pentru că lucrarea este aproape
finalizată, este urgentă plata constructorului; cererea pentru autorizarea efectuării de trageri din
credit pe anul 2017, depusă la Ministerul Finanțelor Publice – Direcția de Trezorerie și Datorie
Publică,  la  data  de 29.03.2017,  nu a primit  până în prezent  aviz  favorabil  de la  Comisia  de
Autorizare a Împrumuturilor Locale; suma de 200 mii lei - din creditul aprobat, o vom putea utiliza
pentru finanțarea altei lucrări de investiții, după aprobarea tragerii solicitate la sfârșitul lunii martie
2017, prin rectificare de buget ulterior aprobată de Consiliul Local al orașului Recaș.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat unanimitate de voturi.  
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16. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Recaș prin Consiliul
Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în vederea cofinanţării
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare în judeţul Timiş”.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de proiectul derulat împreună cu Consiliul Județean Timiș și alte unități
administrativ-teritoriale, S.C. AQUATIM S.A.., în vederea finalizării lucrărilor de alimentare cu apă
și canalizare; sunt unele străzi care nu au fost incluse în planul inițial, iar acum se vor a fi incluse
în plan.

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

17.  Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de motorină pentru
autoturismul SKODA Octavia, număr de înmatriculare provizoriu TM 060983. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

18.    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 S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., în dosarul nr. 12525/325/2017
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 /
art. 1014 CPC ș.u..
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de secretarul orașului
Recaș.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 11 voturi  “pentru” și 2  “abțineri” –
Crăciun Alexandru și Mocan Nicodim. 

19.    Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Orașului Recaș în contradictoriu cu S.C.
FONDURI EUROPENE BMBC S.R.L. în dosarul nr. 14119/325/2017 aflat pe rolul Judecătoriei
Timișoara, având ca obiect ordonanță de plată – O.U.G. nr. 119/2007 / art. 1014 CPC ș.u..
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de secretarul orașului
Recaș.
D-nul primar: este vorba de firma care ne-a făcut Strategia de Dezvoltare Turistică; mai avem să
le dăm undeva la 20.000 lei; facturile nu sunt semnate; i-am chemat la o întâlnire, telefonic am
vorbit  cu  reprezentantul  acestei  societăți,  în  principiu  este  de  acord  să  renunțe  la  plata
penalităților, să le plătim doar factura inițială. 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 11 voturi  “pentru” și 2  “abțineri” –
Crăciun Alexandru și Mocan Nicodim. 

20.    Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3.236
/ 09.03.2016, privind terenul în suprafață de 500 m2 situat în intravilanul localităţii Izvin, înscris în
Cartea Funciară nr. 406830 Recaş, nr. cadastral 406830, în urma solicitării concesionarului Vlad
Octavian.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului de specialitate.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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21.    Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului  de evaluare întocmit  de către  evaluator  P.F.A.  Ursulescu Ioan – Remus
Timișoara,  privind  clădirile  “moară  și  anexe”  care  au  fost  amplasate  în  intravilanul  localității
Petrovaselo, oraș Recaș, înscrise în CF nr. 412737 Recaș (nr. CF vechi 892 Petrovaselo), nr. top.
33-34.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului de specialitate.
D-nul primar: am obținut cadrul legal, avem 2 variante; să îi plătim banii sau să îi dăm teren la
schimb, în funcție de disponibilul existent; raportul de evaluare arată că terenul are valoarea de
134.590 lei; vom chema evaluatorul să ne facă evaluări la niște terenuri în Stanciova care pot
face obiectul  schimbului,  aflate în proprietatea orașului  Recaș,  administrarea Consiliului  Local
Recaș; dacă nu putem în varianta asta, va trebui să primească bani în numerar.

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

22.  Diverse.-------
A).  D-nul  Mocan Nicodim:  pe strada Octavian Goga din  Izvin  se plâng cetățenii  că  își  taie
cauciucurile din cauza pietrelor de pe drum.

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

        Președinte de ședință                       Secretar oraș 
                        Constantin CARCEA                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN
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