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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  29  iulie  2016,  ora  100,  cu ocazia desfăşurării  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 220 din 21 iulie 2016,
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,  primarul,  viceprimarul,
secretarul, șefa serviciului economic, cetăţeni. A lipsit domnul Rus Augustin.

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.                                                                                  

              Acesta dă citire în plen  procesului-verbal al şedinţei trecute, apoi supune aprobării
procesul-verbal al ședinței. Adoptat cu unanimitate de voturi.

   Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Validare mandat consilier local Pașca Marinel;

2. Depunere jurământ consilier local Pașca Marinel;

3. Numirea consilierului local Pașca Marinel în comisia de specialitate nr. 1 (buget-
finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii
publice, comerţ, agricultură şi turism) din cadrul Consiliului Local al oraşului Recaş, pentru
perioada 2016- 2020;

4. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind desemnarea unui  consilier  local  în
vederea  actualizării  comisiei  pentru  analizarea  cererilor  depuse  de  cetățeni  în  baza
prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe
proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  actualizarea  comisiei  pentru
analizarea  cererilor  depuse  de  cetățeni  în  vederea   scutirii  de  la  plata  taxelor  gunoiului
menajer  pentru  persoanele  fizice  aflate  în  cazuri  speciale  stabilite  conform  Hotărârii
Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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6. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  desemnarea unui  consilier  local  în
vederea  actualizării  comisiei  de  recepție  lucrări,  servicii  și  materiale  din  cadrul  Primăriei
orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  organizarea  şi  desfăşurarea
referendumului  local  din  data  de_______ 2016 pentru  consultarea populației  având tema
„Sunteți de acord cu revenirea localității Recaș la statutul de comună ?”;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8.Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  Oraşului
Recaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9.Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  Oraşului
Recaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea proiectului de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului
Local al Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine
Internă a Primăriei orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  modificarea listei investiţiilor publice
de interes local pe anul 2016, ce se vor finanţa din împrumutul contractat de UAT Orașul
Recas în anul 2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

13. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  realocării  sumei  de
827.000 lei din finanţarea rambursabila interna de 6.750.000 lei,  de la Banca de Export -
Import a României - EXIMBANK S.A., pentru Asfaltare străzi interioare Recaș: str. George
Enescu și str. Nicolae Bălcescu, respectiv străzile nr. 2 și 16 din proiectul tehnic “Asfaltare
străzi interioare Recaș” elaborat de S.C. VIACOBO S.R.L. Timișoara;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și
a  indicatorilor  tehnico-economici  la  obiectivul  de  investiții  „Reabilitarea  peisagistică  şi  de
infrastructură a străzilor Viei şi Vinului din orașul Recaș”;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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15. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  pentru  aprobarea  transferării  către  S.C.
AQUATIM  S.A.  Timișoara  a  investițiilor  realizate  prin  proiectul  „Alimentare  cu  Apă  a
localităților  Izvin,  Bazoș  și  Petrovaselo  -  aparținătoare  Orașului  Recaș,  județ  Timiș” pe
localitățile Bazoș și Petrovaselo;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

16. Discutarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Orașului Recaș nr. 36 / 29.01.2016, privind aprobarea planului de investiții şi lucrări ce se
intenţionează a fi  executate pe raza oraşului  Recaş şi  a localităţilor  aparţinătoare în anul
2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

17. Discutarea proiectului  de hotărâre pentru aprobarea Strategiei  de Dezvoltare
Durabilă a Orașului Recaș, perioada 2014 - 2020;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

18. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  atribuirea  de  denumiri  străzilor
existente în Planul Urbanistic Zonal „Parcelare Zonă Turistică cu Spaţii de Cazare în Regim
Individual  și  Colectiv,  Dotări,  Servicii  Şi  Funcţiuni  Complementare” în intravilanul  extins al
localităţii Nadăş;  

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

19. Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de
parteneriat între Primăria Orașului Recaș, S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș și S.C. TODYSTYLE
S.R.L. Recaș, privind sala de sport de la Izvin;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

20. Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea organizării concursului în
vederea ocupării  unui  post personal  contractual  la Compartimentul  Spații  Verzi  din cadrul
Primăriei Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

21. 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 1.194 m2  situat în intravilanul  orașului  Recaș, str.  Nicolae
Titulescu nr. 21 (nr. vechi 938 Recaș), înscris în CF nr. 407844 Recaș (nr. CF vechi 3232
Recaș), nr. top. 849-850/a;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

22. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului
Român în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului  casă și  teren în suprafață de 1.410 m2  situat în intravilanul orașului  Recaș, str.
Câmpului nr. 41 (nr. vechi 1.039 Recaș), înscris în CF nr. 411784 Recaș (nr. CF vechi 1702
Recaș), nr. top. 374-375;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3



23. 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 900 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Petalelor nr.
23, înscris în CF nr. 407434 Recaș (nr. CF vechi 4833 Recaș), nr. top. 903-904/b/2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

24. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului
Român în domeniul public al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului teren în cotă de 7 / 10 din suprafața totală de 798 m2, situat în intravilanul orașului
Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 80 (nr. vechi 316), înscris în CF nr. 406587 Recaș (nr. CF
vechi 4667 Recaș), nr. top. 609-612/a;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

25. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului
Român în domeniul public al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului  construcție – apartamentul nr.  II,  situat în intravilanul orașului  Recaș, str.  Calea
Timișoarei nr. 80 (nr. vechi 316), înscris în CF nr. 406587 – C1 – U 2 Recaș (nr. CF vechi
4669 Recaș), nr. top. 609-612/a/II;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

26. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului
Român în domeniul public al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului construcție – apartamentul nr. III,  situat în intravilanul orașului Recaș, str.  Calea
Timișoarei nr. 80 (nr. vechi 316), înscris în CF nr. 406587 – C1 – U 3 Recaș (nr. CF vechi
4675 Recaș), nr. top. 609-612/a/III;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

27. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul orașului Recaș, în suprafață de 1.948 m2, identificat
cu număr cadastral Ps 2/a;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

28. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea
Funciară  a  unui  număr  de 4  terenuri  situate  în  extravilanul  localității  Herneacova,  orașul
Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

29. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul extins al orașului Recaș, în suprafață de 98.230 m2,
identificat cu număr cadastral HB 3214;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

30. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul extins al orașului Recaș, în suprafață de 2.400 m 2,
identificat cu număr cadastral CC 3211;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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31. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul extins al orașului Recaș, în suprafață de 800 m 2,
identificat cu număr cadastral CC 3210;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

32. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării Cărții Funciare nr.
409259  Recaș  pentru  terenul  situat  în  extravilanul  localității  Stanciova,  oraș  Recaș  în
suprafață  de  127.446  m2,  identificat  cu  nr.  cad.  A 956/2,  aprobarea  diminuării  acestei
suprafețe la 109.346 m2, precum și aprobarea dezmembrării suprafeței în 4 parcele de teren,
conform planului de situaţie cu propunere de dezmembrare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

33. Discutarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
al orașului Recaș nr. 83 / 31.03.2016, privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului situat în extravilanul orașului Recaș, în suprafață de 1,54 ha, identificat cu număr
cadastral 2925;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

34. Discutarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea primei întabulări  în Cartea
Funciară a terenului  situat  în extravilanul  orașului  Recaș, identificat prin nr.  cad. Ps 1491,  în
suprafață de 0,91 ha;

       Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

35. 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.

36. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea vânzării  imobilului  teren în  suprafață  de 13.417 m2  situat  în  extravilanul  orașului
Recaș, înscris în CF nr. 411297 Recaș (nr. CF vechi 5478 Recaș), nr. cad. Cc 4287/14, către
S.C. NIKKE AGRARIA S.R.L. Timișoara;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

37. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
de 539 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Primăverii nr. 47, înscris în C.F. nr. 407673
Recaș, nr. cad. 407673, către Paveluc Marius și soția Paveluc Delia;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

38. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de 173 / 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 Mihai Andrei;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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39. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietatea numitului
Mihai  Emeric  Emil  a  terenului  în  suprafaţă  de  244  /  561  m2,  aferent  imobilului  situat  în
intravilanul  oraşului  Recaş, str.  Calea Timișoarei  nr.  94 (nr.  vechi  171),  înscris în C.F.  nr.
406535 Recaş, nr. top. 789 – 790/b, cumpărat în baza Legii 112/1995;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

40. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  concesionării  prin  licitaţie
publică a terenului în suprafață de 3.409 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș,
înscris  în  CF  nr.  409963  Recaș  (nr.  CF  nr.  2182  Izvin),  nr.  top.  429-430/1,  în  vederea
desfășurării de activități economice;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

41. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în extravilanul orașului Recaș, în suprafață de  6.80 ha, identificat
cu  număr  cadastral  PșPd  3449,  precum  și  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
concesionării fără licitație publică acestei parcele către numitul Bojin Ovidiu Petru;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

42. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
montării de indicatoare rutiere și calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova
– Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km 0 + 990;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

43. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
executării de către S.C. VIGNA S.R.L. Petrovaselo a lucrărilor de întreținere la drumurile de
exploatare DE 2560 (670 m) și DE 2599 (370 m) ce duc la sediul cramei S.C. VIGNA S.R.L.
din Petrovaselo, oraș Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

44. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii  nr.  9  emisă  de
Consiliul Local al Orașului Recaș la data de 30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui
teren în suprafață de aproximativ 3.500 mp din terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil
accesul pentru viitoarei lucrari de investiție la calea ferată;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

45. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind aprobarea stațiilor  de îmbarcare și
debarcare  a  elevilor  transportați  cu  microbuzele  școlare,  pe  raza  Orașului  Recaș  și  a
localităților aparținătoare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

46. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  desemnarea reprezentanților Consiliului
Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Recaş;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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47. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea investițiilor în valoare de 6.266
lei  și  deducerea acestei  sume din plata taxei  de concesiune pentru Clinica TRAUN-MED
S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

48. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  diminuarea preţului licitaţiei cu 15% față
de ultimul preț de valorificare a bunurilor debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

49. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între  Primăria  orașului  Recaș  și  S.C.  WEST
AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara, privind  un număr de 5  terenuri  în suprafață totală de
31.331 m2   situate în extravilanul localității Nadăș, orașul Recașnumitul Sarchiz Mihai, privind
terenurile categoria de folosință pășune în suprafață totală de 8.525 m2 situat în extravilanul
localității Nadăș, orașul Recaș, , aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

50. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desființarea  de  către  S.C.
VODAFONE ROMANIA S.A. a stației fixe în sistem GSM de pe turnul de apă al Orașului
Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

51. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitaţie
publică  prin  metoda  “ofertă  în  plic  închis”  a  suprafeței  totale  de  63,55  ha,  situată  în
extravilanul localității Nadăș, pajiște aflată în domeniul privat al Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

52. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
oraşului Recaș pe anul 2016 – nr. IV;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

53. Luarea la cunoștință a raportului Curții de Conturi;

54.  Diverse.

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

Primarul oraşului  Recaş solicită  suplimentarea ordinii  de zi  cu 9 puncte, după cum
urmează:

1. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea modificării  suprafeței terenului
cuprins în Ordinul Prefectului  – Județul Timiș nr. 2.098 / 28.08.1995, situat în extravilanul
localității Herneacova, oraș Recaș, identificat prin nr. cad. Ps 2217, de la 0,74 ha la 0,4690
ha;

7



Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. 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 324 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Ion Cojar nr. 16 (nr.
vechi 6 Recaș), înscris în CF nr. 409124 Recaș (nr. CF vechi 991 Recaș), nr. top. 197-188/b;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. 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 3.597 m2  situat  în  intravilanul  localității  Bazoș nr.  183,  oraș Recaș,
înscris în CF nr. 401119 Recaș (nr. CF vechi 1737 Bazoș), nr. top. 397-398;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  reactualizarea  comisiei  de  licitație  și  a
comisiei de contestații pentru închirierea suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al
Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind aprobarea tăierii  unui  număr de 8 plopi
situați în fața sediului S.C. TEHNOTAB S.R.L. Izvin, oraș Recaș, din care 4 sunt uscați în
proporție de 100% și 4 sunt uscați în proporție de 50%, fiind în pericol să cadă;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  atribuire  în
folosință  gratuită  nr.  2.018  /  21.02.2008  și  a  contractului  de  concesiune  nr.  2.019  /
21.02.2008, privind terenul în suprafață de 512 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a,
beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  atribuire  în
folosință  gratuită  nr.  12.854  /  28.08.2015  și  a  contractului  de  concesiune  nr.  12.853  /
28.08.2015, privind terenul în suprafață de 700 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș
Recaș, înscris în CF nr. 406770 Recaș, nr. cad. 406770, beneficiară / concesionară Chitarici
Nicoleta;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  exprimarea  acordului  de  principiu  în
vederea  intenției de a depune cererea de finanțare aferent Programului Operațional Regional
sesiunea 2014 - 2020,  Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prioritatea de
investțtii  8.1  infrastructura  socială,  obiectivul  specific  8.3/A  –  grup  vulnerabil  persoane
vârstnice;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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9. Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții  „Asfaltare  străzi interioare Recaș: str.  George Enescu și str.  Nicolae
Bălcescu, respectiv străzile nr. 2 și 16 din proiectul tehnic “Asfaltare străzi interioare Recaș”
elaborat de S.C. VIACOBO S.R.L. Timișoara;

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.  Validare mandat Pașca Marinel.
Comisia de validare: dă citire proiectului de hotărâre și procesului-verbal întocmit de comisia
de validare din cadrul Consiliului Local al Orașului Recaș.

Se  supune  aprobării  validarea  mandatului  de  consilier  local  al  domnului  Pașca
Marinel, adoptat cu 13 voturi “pentru”, domnul Pașca Marinel nu votează.  

2.  Depunere juramant – se procedează la depunerea jurământului  de către consilierul
local Pașca Marinel.

3.  Numirea  consilierului  local  Pașca  Marinel  în  comisia  de  specialitate  nr.  1  (buget-
finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii
publice, comerţ, agricultură şi turism) din cadrul Consiliului Local al oraşului Recaş, pentru
perioada 2016- 2020.
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 desemnarea unui consilier local în vederea
actualizării comisiei pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în baza prevederilor Legii
nr.  15/2003,  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuințe  proprietate
personală;
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Buga Ștefan: eu propun ca din această comisie să facă parte domnul Tomuș Ciprian
Cosmin.

Se supune aprobării  proiectul  de hotărâre,  și  propunerea domnului  Buga Ștefan,
adoptat cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere” – domnul Tomuș Ciprian Cosmin.  

5.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  actualizarea  comisiei  pentru  analizarea
cererilor depuse de cetățeni în vederea  scutirii de la plata taxelor gunoiului menajer pentru
persoanele fizice aflate în cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Recaș
nr. 171 / 28.08.2014.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Băcescu Gabriel: eu propun ca din această comisie să facă parte următorii: Pop Ana,
Milutin Romulus, Așchiopoae Ștefan, Buga Ștefan și Carcea Constantin.

9



Se supune aprobării proiectul de hotărâre, și propunerea domnului Băcescu Gabriel,
adoptat cu 14 voturi “pentru”.

6.  Discutarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în vederea
actualizării  comisiei  de  recepție  lucrări,  servicii  și  materiale  din  cadrul  Primăriei  orașului
Recaș;
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  Ciobanu Ioan:  eu  propun  ca  din  această  comisie  să  facă  parte  domnul  Bumbuc
Gheorghe.

Se supune aprobării  proiectul  de hotărâre, și  propunerea domnului Ciobanu Ioan,
adoptat cu 13 voturi “pentru”, domnul Bumbuc Gheorghe nu votează.  

7.  Discutarea proiectului de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
local din data de_______ 2016 pentru consultarea populației având tema „Sunteți de acord cu
revenirea localității Recaș la statutul de comună ?”.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: așa cum am stabilit în cadrul discuțiilor ședințelor de specialitate a Consiliului
Local, propun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi până în luna august 2016, urmând
să întocmesc o expunere de motive, notă de fundamentare, pe care o să vi le prezint, și o să
le discutăm în ședința următoare.

Se  supune  aprobării  amânarea  proiectului  de  hotărâre,  amânarea  adoptată  cu
unanimitate de voturi. 

8.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  Oraşului
Recaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiş.
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  desemnarea  reprezentantului  Oraşului
Recaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.
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 desemnarea mandatarului Consiliului Local
al Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Buga Ștefan: eu propun ca mandatarul să fie domnul Băcescu Gabriel. 

Se supune aprobării  proiectul  de hotărâre,  și  propunerea domnului  Buga Ștefan,
adoptat cu 11 “pentru” + 3 “abțineri” – Ciobanu Ioan, Antonescu Mircea Cosmin și Băcescu
Gabriel. 

11.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Ordine
Internă a Primăriei orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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12.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  modificarea  listei  investiţiilor  publice  de
interes local  pe anul  2016,  ce se vor  finanţa din  împrumutul  contractat  de U.A.T.  Orașul
Recaș în anul 2014.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de linia de creditare pe care am luat-o în anul 2014 pentru asfaltarea
drumurilor de legătură; între timp asfaltarea Herneacova – Stanciova a fost mutată pe fonduri
guvernamentale, ne-au rămas niște sume de bani pe care le folosim pentru asfaltare străzi
interioare la Recaș; vom avea nevoie și de avizul Comisiei de Creditare din cadrul Ministerului
de Finanțe; trebuie făcuți niște pași de către administrația locală înainte de a solicita avizul
acestei Comisii; ne trebuie o hotărâre a Consiliului Local pentru banii care ne-au rămas.

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

13.   Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea realocării sumei de 827.000 lei
din  finanţarea  rambursabila  interna  de  6.750.000  lei,  de  la  Banca  de  Export  -  Import  a
României - EXIMBANK S.A., pentru Asfaltare străzi interioare Recaș: str. George Enescu și
str.  Nicolae  Bălcescu,  respectiv  străzile  nr.  2  și  16  din  proiectul  tehnic  “Asfaltare  străzi
interioare Recaș” elaborat de S.C. VIACOBO S.R.L. Timișoara.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e același lucru ca și la punctul 12 de pe ordinea de zi, în legătură cu linia de
creditare pe care am luat-o în anul 2014 pentru asfaltarea drumurilor de legătură; la fel, avem
nevoie  și  de  avizul  Comisiei  de  Creditare  din  cadrul  Ministerului  de  Finanțe;  trebuie  să
modificăm și linia de investiții; trebuie făcuți niște pași de către administrația locală înainte de
a solicita avizul acestei Comisii;
D-nul Pașca Marinel: anul trecut am emis o hotărâre de consiliu asemănătoare, privitoare la
suma de ~ 2.000.000 lei; ce s-a întâmplat cu această sumă ?
D-nul primar: nu am cheltuit întreaga sumă, au mai rămas 800.000 – 900.000 lei, nu mai știu
exact, pe care îi realocăm acum pentru Asfaltare străzi interioare Recaș: str. George Enescu
și str. Nicolae Bălcescu;

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

14.   Discutarea proiectului  de  hotărâre  pentru  aprobarea Studiului  de Fezabilitate  și  a
indicatorilor  tehnico-economici  la  obiectivul  de  investiții  „Reabilitarea  peisagistică  şi  de
infrastructură a străzilor Viei şi Vinului din orașul Recaș”.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  primar:  la  această  amenajare  peisagistică  trebuie  să  urmăm  2  etape:  aprobarea
studiului de fezabilitate – se face un studiu prin care se face o inventariere de la un capăt la
altul la celor 2 străzi, vegetația care există, absolut toate lucrările care se fac acolo, începând
cu canalul betonat, acces curți, umplutură de pământ, sistem irigații, gazon, plantare pomi
decorativi; este un proiect care însumează în jur de 2.000.000 lei; zilele trecute am primit și
proiectul  tehnic,  dar  nu  a  fost  supus  aprobării  Consiliului  Local  deoarece  nu  avem încă
fondurile necesare, se va discuta în ședința următoare; lucrarea va fi  ridicată pe S.E.A.P.,
conform noii legi a achizițiilor publice, care a adus schimbări majore față de vechea lege;
pentru ca și consilierii noi să știe, ridicarea pe S.E.A.P. se face după ce vom prevede o sumă;
nu este obligatoriu să prevedem întrega sumă de 2.000.000 lei, putem să prevedem chiar și
1.000.000 – 1.500.000 lei, dacă găsim în constructorul care să execute lucrarea pe finanțarea
lui, apoi noi să îi virmăm banii pe măsură ce îi primim; dar sperăm ca la următoarea rectificare
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bugetară ce se va face la nivel de țară în cursul acestei luni să primim bani; indiferent de
suma primită la rectificare, vom aloca bani pentru această lucrare, pe care eu o consider
foarte importantă, și o să îi dăm prioritate în rectificarea bugetară; în urma realizării investiției,
cele 2 străzi vor arăta ca în proiect; 

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

15.   Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea transferării către S.C. AQUATIM
S.A. Timișoara a investițiilor realizate prin proiectul „Alimentare cu Apă a  localităților Izvin,
Bazoș și  Petrovaselo  -  aparținătoare Orașului  Recaș,  județ  Timiș” pe localitățile  Bazoș și
Petrovaselo.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: am făcut această investiție în baza prevederilor O.G. 7/2006, abrogată prin
O.U.G  nr.  28/2013;  satele  Izvin,  Bazoș  și  Petrovaselo  se  alimentează  de  sus  din  deal;
lucrările sunt finalizate în proporție de ~ 99%; ele sunt recepționate de o comisie, pentru cele
2 sate se vor face procese-verbale la terminarea lucrărilor; s-a facut o anexă cu constatări, ce
cuprinde lucrările ce nu au fost efectuate; gospădăria de apă din Petrovaselo este plină de
apă, la Bazoș apa e la intrare în localitate; am verificat tot traseul, am făcut sondaje, este
presiune  foarte  bună;  ca  orice  instalație  de  apă,  lucrarea  va  fi  predate  în  întregime
operatorului unic Aquatim, ei vor deschide vana de la intrarea  din sat, ei se vor ocupa de
dezinfectare,  probe  de  laborator,  de  spălări,  de  întreținere  pe  parcurs,  de  absolut  tot  ce
trebuie pentru funcționarea în bune condiții; odată cu predarea către Aquatim, Primăria nu
mai are nicio responsabilitate.
D-nul Pașca Marinel: și pe localitatea Izvin ?
D-nul primar: va trebui să facem o expertiză amănunțită pentru a vedea exact cum stăm cu
țevile, ne-au mai rămas vreo 1.200.000 lei pe care vrem să îi folosim în cartierul nou din Izvin;
s-a făcut o experiză judiciară, dar trebuie să facem o expertiză pentru noi, pentru că mai
avem sesizări că sunt unele locuri unde conductele sunt din metal; nu știm care e adevărul,
de aceea dorim să mai facem această expertiză; cu banii rămași, cu dispoziția dirigintelul de
șantier, să facem extindere în cartierul nou; ne-am grăbit să predăm Bazoșul și Petrovaselo
pentru că aceste sate nu au apă;
D-nul Mocan: Izvin are o apă dezastruoasă, sub orice critică, nu se poate folosi pentru spălat
pe mâini și prepararea mâncării; de asemenea, nu este presiune.
D-nul primar: cunoaștem aceste probleme, se vor efectua și acolo lucrări.

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

16.   Discutarea proiectului  de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului  Local  al
Orașului Recaș nr. 36 / 29.01.2016,  privind  aprobarea planului de investiții  şi lucrări ce se
intenţionează a fi  executate pe raza oraşului  Recaş şi  a localităţilor  aparţinătoare în anul
2016.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: în lista aprobată în luna ianuarie 2016 sunt prevăzute 2 străzi propuse pentru
asflatare în Izvin; în rectificarea bugetară sunt trecute 3 străzi; iar în indicatori sunt trecute alte
2  străzi;  este  vorba  de  străzile  Octavian  Goga,  Mihai  Eminescu  și  Aleea  Sportivilor;  noi
trebuie să trecem în planul de investiții toate cele 3 străzi.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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17.  Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă
a Orașului Recaș, perioada 2014 – 2020.
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 atribuirea de denumiri străzilor existente în
Planul Urbanistic Zonal „Parcelare Zonă Turistică cu Spaţii de Cazare în Regim Individual și
Colectiv, Dotări, Servicii Şi Funcţiuni Complementare” în intravilanul extins al localităţii Nadăş.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-na secretar: este vorba de un număr de 10 străzi, la casele noi, imediat lângă balta de
pește; unele denumiri propuse de ei nu sunt chiar în regulă;
D-nul primar: propun următoarele denumiri pentru străzile care nu sunt în regulă: 

 drumul identificat în schița – numele de Lacului;
 drumul identificat în schița - numele de Parcului;
 drumul identificat în schița - numele de Cocorilor;
 drumul identificat în schița - numele de Pădurarului;
 drumul identificat în schița - numele de Labirint;
 drumul identificat în schița - numele de Răsăritului;
 drumul identificat în schița - numele de Soarelui;
 drumul identificat în schița - numele de Stejarului;
 drumul identificat în schița - numele de Macilor;
 drumul identificat în schița - numele de Toporașilor.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, împreună cu propunerile domnului primar.
Adoptat cu unanimitate de voturi. 

19.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  pentru aprobarea  încheierii  unui  acord  de
parteneriat public – privat între Primăria Orașului Recaș și S.C. TODYSTYLE S.R.L. Recaș,
privind sala de sport de la Izvin.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: în ședința pe comisii v-am prezentat cheltuielile cu sala de sport de la Izvin;
având  în  vedere  că  nu  putem  să  o  închidem,  deoarece  este  construită  prin  Compania
Națională de Investitții, nu avem voie să o închidem pe încă o perioadă de 3 ani; trebuie să
eliminăm aceste cheltuieli  imense; vom avea clauze în  contract,  să achite  utilitățile,  să o
folosească conform destinației actuale, ca un bun proprietar, și să permită organizarea de
evenimente culturale, sportive și artistice
D-nul Ciobanu Ioan: de ce facem contract de parteneriat și nu de închiriere ? 
D-nul primar: conform legii, închirierea se poate face doar prin licitație publică; oricum în luna
august am fi închis-o, deoarece nu mai putem suporta cheltuielile.
D-nul Bumbuc Gheorghe: consider că administratorul S.C. TODYSTYLE S.R.L. Recaș ar fi
trebuit să fie prezent azi la ședință, pentru a discuta mai amănunțit.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 12 “pentru” și 2 “abțineri” Mocan
Nicodim și Pașca Marinel. 

13



20.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  pentru aprobarea  organizării  concursului  în
vederea ocupării  unui  post personal  contractual  la Compartimentul  Spații  Verzi  din cadrul
Primăriei Orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: în procedurile de angajare este necesară și hotărârea Consiliului Local; o să vă
prezint și organigrama și statul de funcțiuni.

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

21.  Discutarea proiectului de hotărâre pentru trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 1.194 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Nicolae Titulescu nr.
21 (nr. vechi 938 Recaș), înscris în CF nr. 407844 Recaș (nr. CF vechi 3232 Recaș), nr. top.
849-850/a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

22.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
casă și teren în suprafață de 1.410 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Câmpului nr.
41 (nr. vechi 1.039 Recaș), înscris în CF nr. 411784 Recaș (nr. CF vechi 1702 Recaș), nr. top.
374-375.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

23.  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 900 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Petalelor nr. 23, înscris
în CF nr. 407434 Recaș (nr. CF vechi 4833 Recaș), nr. top. 903-904/b/2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

24.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul public al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în cotă de 7 / 10 din suprafața totală de 798 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str.
Calea Timișoarei nr. 80 (nr. vechi 316), înscris în CF nr. 406587 Recaș (nr. CF vechi 4667
Recaș), nr. top. 609-612/a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

25.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul public al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
construcție – apartamentul nr. II, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr.
80 (nr. vechi 316), înscris în CF nr. 406587 – C1 – U 2 Recaș (nr. CF vechi 4669 Recaș), nr.
top. 609-612/a/II.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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26.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul public al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
construcție – apartamentul nr. III, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr.
80 (nr. vechi 316), înscris în CF nr. 406587 – C1 – U 3 Recaș (nr. CF vechi 4675 Recaș), nr.
top. 609-612/a/III.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

27.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul orașului Recaș, în suprafață de 1.948 m2, identificat
cu număr cadastral Ps 2/a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

28.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară  a  unui  număr  de 4  terenuri  situate  în  extravilanul  localității  Herneacova,  orașul
Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

29.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul extins al orașului Recaș, în suprafață de 98.230 m2,
identificat cu număr cadastral HB 3214.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

30.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul extins al orașului Recaș, în suprafață de 2.400 m 2,
identificat cu număr cadastral CC 3211.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

31.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în intravilanul extins al orașului Recaș, în suprafață de 800 m 2,
identificat cu număr cadastral CC 3210.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

32.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  înființării  Cărții  Funciare  nr.
409259  Recaș  pentru  terenul  situat  în  extravilanul  localității  Stanciova,  oraș  Recaș  în
suprafață  de  127.446  m2,  identificat  cu  nr.  cad.  A 956/2,  aprobarea  diminuării  acestei
suprafețe la 109.346 m2, precum și aprobarea dezmembrării suprafeței în 4 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. 
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33.  Discutarea proiectului  de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului  Local al
orașului Recaș nr. 83 / 31.03.2016, privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului situat în extravilanul orașului Recaș, în suprafață de 1,54 ha, identificat cu număr
cadastral 2925.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

34.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului  situat  în extravilanul  orașului  Recaș, identificat prin nr.  cad. Ps 1491,  în
suprafață de 0,91 ha.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

35.  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. 

36.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării imobilului teren în suprafață de 13.417 m2 situat în extravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 411297 Recaș (nr. CF vechi 5478 Recaș), nr. cad. Cc 4287/14, către S.C. NIKKE
AGRARIA S.R.L. Timișoara.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: trebuie să avem în vedere prețurile de pe sate, având în vedere că acest teren
este încadrat la categoria  “curți construcții”; nu le cerem 3 euro / m2, dar măcar un 2 – 2,5
euro / m2.

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

37.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de
539 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Primăverii nr. 47, înscris în C.F. nr. 407673
Recaș, nr. cad. 407673, către Paveluc Marius și soția Paveluc Delia.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

38.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de 173 / 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 Mihai Andrei.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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39.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietatea numitului
Mihai  Emeric  Emil  a  terenului  în  suprafaţă  de  244  /  561  m2,  aferent  imobilului  situat  în
intravilanul  oraşului  Recaş, str.  Calea Timișoarei  nr.  94 (nr.  vechi  171),  înscris în C.F.  nr.
406535 Recaş, nr. top. 789 – 790/b, cumpărat în baza Legii 112/1995.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

40.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
a terenului în suprafață de 3.409 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în
CF nr. 409963 Recaș (nr. CF nr. 2182 Izvin), nr. top. 429-430/1, în vederea desfășurării de
activități economice.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Pașca Marinel: pentru suprafața respectivă există H.C.L. prin care am dat terenul la
Compania  Națională  de  Investiții  pentru  construirea  de  cămine  culturale;  locații  pentru
activități economice sunt lângă Peco din Izvin;

Se supune aprobării  proiectul  de  hotărâre,  adoptat  cu  12  “pentru”  și  2  “împotrivă”
Mocanu Nicodim și Pașca Marinel. 

41.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în extravilanul orașului Recaș, în suprafață de  6,80 ha, identificat
cu  număr  cadastral  PșPd  3449,  precum  și  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
concesionării fără licitație publică acestei parcele către numitul Bojin Ovidiu Petru.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: acest teren este refuzat de orice persoană care trebuie pusă în posesie, fiind
vorba de o suprafață aproape împădurită; domnului Bojin a depus o cerere prin care solicită
concesionarea acestui teren, în calitate de vecin; vrea să îl curețe și să îl folosească pentru
plantație de vie și pomi; mi se pare un lucru bun, dacă are posibilități să îl facă.

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

42.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
montării de indicatoare rutiere și calmatoare de viteză pe drumul comunal DC 69 Herneacova
– Nadăș – Sălciua Nouă, km 0 + 760 până la km 0 + 990.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-na secretar: au nevoie de acordul nostru pentru a-l prezenta în comisia de sistematizare
de la nivelul Inspectoratului de Poliție Timiș – Serviciul Rutier; este o întreagă documentație
pe care vor trebui să o întocmească.
D-nul  Ciobanu Ioan: calmatorul de viteză la venirea dinspre Recaș este pus prea aproape
de curbă, nu este presemnalizat, nu știi că există și intri cu prea mare viteză.

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

43.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
executării de către S.C. VIGNA S.R.L. Petrovaselo a lucrărilor de întreținere la drumurile de
exploatare DE 2560 (670 m) și DE 2599 (370 m) ce duc la sediul cramei S.C. VIGNA S.R.L.
din Petrovaselo, oraș Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.
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44.  Discutarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 9 emisă de Consiliul
Local al Orașului Recaș la data de 30.01.2015, privind aprobarea concesionării unui  teren în
suprafață de aproximativ 3.500 mp din terenul Ps 3153 ha, teren care face posibil accesul
pentru viitoarei lucrari de investiție la calea ferată.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

45.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  stațiilor  de  îmbarcare  și
debarcare  a  elevilor  transportați  cu  microbuzele  școlare,  pe  raza  Orașului  Recaș  și  a
localităților aparținătoare.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Bumbuc Gheorghe: trebuie amenajate și stații pentru cetățeni.

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

46.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului
Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Recaş.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  Băcescu  Gabriel:  eu  propun  pe  Fekete-Mațedolean  Codruța  Ramona,  Bumbuc
Gheoghe și Antonescu Mircea Cosmin.

Se supun aprobării propunerile, adoptate cu unanimitate de voturi.

47.  Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea investițiilor în valoare de 6.266
lei  și  deducerea acestei  sume din plata taxei  de concesiune pentru Clinica TRAUN-MED
S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

48.  Discutarea proiectului de hotărâre privind diminuarea preţului licitaţiei cu 15% față de
ultimul preț de valorificare a bunurilor debitoarei S.C. LEBANA S.R.L. Recaș. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

49.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și S.C. WEST AGREMENT CLUB
S.R.L. Timișoara, privind un număr de 5 terenuri  în suprafață totală de 31.331 m2   situate în
extravilanul localității  Nadăș, orașul Recașnumitul Sarchiz Mihai, privind terenurile categoria
de folosință  pășune  în suprafață  totală  de  8.525 m2 situat în extravilanul  localității Nadăș,
orașul Recaș, , aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: terenurile pe care noi le dăm la schimb sunt drumuri de incintă, în mijlocul
proprietății lor. 

Se supune aprobării  proiectul  de hotărâre,  adoptat  cu 13 “pentru”  + 1  “abținere”  -
Pașca Marinel. 
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50.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind desființarea  de  către  S.C.  VODAFONE
ROMANIA S.A. a stației fixe în sistem GSM de pe turnul de apă al Orașului Recaș. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

51.  Discutarea proiectului  de hotărâre  privind aprobarea închirierii  prin  licitaţie publică
prin  metoda  “ofertă  în  plic  închis”  a  suprafeței  totale  de 63,55 ha,  situată în  extravilanul
localității Nadăș, 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.

52.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaș pe anul 2016 – nr. IV. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba că vom primi ceva sume în cursul lunii august; în referat, la rubrica
“venituri la bugetul local”, toate veniturile sunt în suma de 192.000 lei, e o nimica toată; aveți
defalcat toți indicatorii (impozite pe clădire, teren, etc.); apoi avem cheltuielile, care trebuie să
fie egale cu veniturile (pentru furnituri birou, hârtie, poștă, alte materiale, deplasări, protecția
muncii, etc.)

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

53.  Luarea la cunoștință a raportului Curții de Conturi Timiș.
D-nul primar: v-am pus la dispoziție fiecăruia xerocopie după acest raport, pentru a-l lua la
cunoștință. 

54.  Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea modificării  suprafeței terenului
cuprins în Ordinul Prefectului  – Județul Timiș nr. 2.098 / 28.08.1995, situat în extravilanul
localității Herneacova, oraș Recaș, identificat prin nr. cad. Ps 2217, de la 0,74 ha la 0,4690
ha. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

55.  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 324 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Ion Cojar nr. 16 (nr.
vechi 6 Recaș), înscris în CF nr. 409124 Recaș (nr. CF vechi 991 Recaș), nr. top. 197-188/b. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de terenul concesionat de mai bine de 20 de ani de familia Brisc, o
grădină mică. 

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

19



56.  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 3.597 m2  situat  în  intravilanul  localității  Bazoș nr.  183,  oraș Recaș,
înscris în CF nr. 401119 Recaș (nr. CF vechi 1737 Bazoș), nr. top. 397-398.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar:  e vorba de terenul situat în Bazoș de 3.597 m2,  este construită o casă în
proprietatea familiei Ion Florin și Camelia. 

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

57.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  reactualizarea  comisiei  de  licitație  și  a
comisiei de contestații pentru închirierea suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al
Orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  Băcescu Gabriel:  propun ca din  comisia  de licitații  să facă parte  Ciobanu Ioan și
Bumbuc Gheorghe; rezervă Pop Ana;
D-nul  Antonescu  Mircea  Cosmin:  propun  ca  din  comisia  de  contestații  să  facă  parte
Așchiopoae Ștefan și Buga Ștefan; rezervă Milutin Romulus.

Se supun aprobării propuneri, adoptat cu unanimitate de voturi. 

58.  Discutarea proiectului  de hotărâre  privind aprobarea tăierii  unui  număr de 8 plopi
situați în fața sediului S.C. TEHNOTAB S.R.L. Izvin, oraș Recaș, din care 4 sunt uscați în
proporție de 100% și 4 sunt uscați în proporție de 50%, fiind în pericol să cadă.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: Ocolul Silvic face marcările și apoi vedem cine face tăierile. 

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

59.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  atribuire  în
folosință  gratuită  nr.  2.018  /  21.02.2008  și  a  contractului  de  concesiune  nr.  2.019  /
21.02.2008, privind terenul în suprafață de 512 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris
în CF nr. 402851 Recaș (nr. CF vechi 6940 / 5531 Recaș), nr. cad. Cc 2956 / 1 / 46 / a,
beneficiari / concesionari Todor M. Adrian și Todor Simona.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

60.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind rezilierea  contractului  de  atribuire  în
folosință  gratuită  nr.  12.854  /  28.08.2015  și  a  contractului  de  concesiune  nr.  12.853  /
28.08.2015, privind terenul în suprafață de 700 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș
Recaș, înscris în CF nr. 406770 Recaș, nr. cad. 406770, beneficiară / concesionară Chitarici
Nicoleta.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

61.  Discutarea proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu în vederea
intenției de a depune cererea de finanțare aferent Programului Operațional Regional sesiunea
2014 - 2020,  Axa 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prioritatea de investțtii 8.1
infrastructura socială, obiectivul specific 8.3/A – grup vulnerabil persoane vârstnice.
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D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: a apărut o axă de finanțare; dorim să punem la dispoziție clădirea “Rubin” din
Recaș, acolo avem teren destul de mare; e situat în centrul localității, aproape de Dispensarul
Uman, în caz că sunt probleme. 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
62.  Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la

obiectivul de investiții  „Asfaltare  străzi interioare Recaș: str.  George Enescu și str.  Nicolae
Bălcescu, respectiv străzile nr. 2 și 16 din proiectul tehnic “Asfaltare străzi interioare Recaș”
elaborat de S.C. VIACOBO S.R.L. Timișoara.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

     63. Diverse.
A).  Mocan  Nicodim:  am  fost  la  un  botez  la  Căminul  din  Recaș;  puneți  aparate  de  aer
condiționat, pentru că e prea cald; în bucătărie apa care merge prin sifon vine înapoi;
D-nul  primar:  înainte  a fost  un  cazan mare care  asigura căldura;  se va face legătura la
canalizare, se va rezolva problema.

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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