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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  29 noiembrie 2016,  ora 14:00,  cu ocazia desfăşurării  şedinţei  ordinare a
Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 345 din 24 noiembrie 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,
cetăţeni. A lipsit doamna Fekete – Mațedolean Codruța Ramona și Pașca Marinel. În locul domnului
Pașca Marinel urmează a fi validat mandatul domnului Crăciun Alexandru.

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.

              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. Încetare mandat consilier local Pașca Marinel;

2. Validare mandat consilier local Crăciun Alexandru.

3. Depunere jurământ consilier local Crăciun Alexandru.

4. Numirea consilierului local Crăciun Alexandru 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.

5. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind numirea consilierilor locali  care
vor face parte din comisia de reorganizare a Primăriei orașului Recaș; 

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind numirea consilierilor locali care vor face parte
din Comandamentul de Iarnă Recaş pentru perioada 2016-2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. 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.
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8. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tăierii unui număr de 3 plopi situați
la Halta C.F.R. Izvin, și a unui număr de 3 tei și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, fiind
uscați în proporție de 50% și în pericol să cadă;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare a
unui număr de 19 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  alocarea  sumei  de  7.500  lei  cu  ocazia
festivităților Sărbătorii de 1 Decembrie 2016;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

11. Discutarea proiectului de hotărâre pentru alocarea sumei de 1.000 lei persoanelor care
au vârsta cuprinsă între 90 și 99 de ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste  100
de ani;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  scutirii  de  la  plata  taxei  de
redevență a persoanelor fizice care au concesionat teren pe raza localității Bazoș, oraș Recaș, și sunt
în imposibilitatea de a construiri locuințe până la finalizarea Planului Uurbanistic General al Orașului
Recaș pe localitatea Bazoș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

13. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului situat în
intravilanul  orașului  Recaș,  str.  Bujorilor  nr.  38 (nr.  vechi 807),  oraș Recaș,  constând din teren în
suprafață de 1.355 m2 și casă, înscrise în CF nr. 400171 Recaș (nr. CF nr. 4956 Recaș), nr. cadastral
400171 (nr. top. 1011-1012), respectiv CF nr. 400171 Recaș (nr. CF nr. 4956 Recaș), nr. cadastral
400171 – C1 (nr. top. 1011-1012);

       Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. 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 1.259 m2 situat în intravilanul localitatii Izvin nr. 437, oras Recaș, înscris în CF nr. 400982
Recaș (nr. CF vechi 2151 Izvin), nr. top. 771/1/7;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

15. 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 1.439 m2  situat în intravilanul localității Stanciova, oras Recaș, înscris în CF nr. 413291
Recaș (nr. CF vechi 1151 Stanciova), nr. top. 1739/2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

16. 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 4.927 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 413560 Recaș (nr. CF
vechi 2536 Recaș), nr. top. 4828-4839/96;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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17. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  apartamentarea  imobilului  clădire  aflat  în
proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi 1.039), înscris în
CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral 411784;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

18.  Discutarea proiectului  de hotărâre privind modificarea suprafeței  de teren situat pe
raza localității Herneacova, oraș Recaș, înscris în CF nr. 410114 Recaș, nr. top. 1680-1690, 1692,
1694/6/2, de la 1.307.613 m2 la 26.800 m2 (măsurat 29.444 m2);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

19. Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea Hotărârii Consiliului Local nr. 134
din data de 28.11.2002, privind atribuirea către Școala Constantin Păunescu a unui teren în suprafață
de 2,68 / 24,6868 ha, înscris în CF nr. 407005 Recaș, nr. cadastral 2954 lot 1, în vederea folosirii de
către această instituție; 

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

20. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară  a  terenului  în  suprafaţă  de  1.590  m2 identificat  cu  nr.  cadastral  LAF  3161/1,  situat  în
extravilanul orașului Recaș;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

21. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului în suprafaţă de 2.565 m2 identificat cu nr. cadastral Cc 1, situat în intravilanul
localității Petrovaselo, orașul Recaș (o parte din incinta fostului S.M.A. Petrovaselo);

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

22. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului situat în extravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha
identificat cu nr. cadastral 406812 (nr. cad. vechi Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010
– Ordin nr. 415 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliată Timișoara;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

23. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară a terenului în suprafaţă de 0,46 ha identificat cu nr. cadastral Ps 3701, situat în extravilanul
localității Izvin, oraș Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

24. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului  teren
situat în extravilanul Orașului Recaș în suprafaţă de 131.527 m2, înscris in CF nr. 407011 Recaș, nr.
cadastral 407011 (A 2950/1/1 lot 1), în 3 parcele de teren, conform planului de situaţie cu propunere
de dezmembrare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

25. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  dezmembrării  imobilului  teren
situat în intravilanul Orașului Recaș în suprafaţă de 965 m2, înscris in CF nr. 411912 Recaș, nr. top.
15-16/2, în 2 parcele de teren, conform planului de situaţie cu propunere de dezmembrare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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26. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  dezmembrării  imobilului  teren
situat în extravilanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, în suprafaţă de 86.200 m2, înscris in CF nr.
404626 Recaș, cad. Ps 2828/1, în 2 parcele de teren, conform planului de situaţie cu propunere de
dezmembrare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

27. Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de atribuire în folosință
gratuită nr. 1.819 / 27.02.2006 și a contractului de concesiune nr. 1.820 / 27.02.2016, privind terenul în
suprafață de 512 m2 situat în intravilanul orașului  Recaș, înscris în CF nr. 5531 Recaș, nr.  top. A
2956 /1/79/b, în urma solicitării beneficiarei / concesionarei Vulpescu Sabina;  

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

28. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  unui  număr  de  4  contracte  de
concesiune privind terenuri situate în intravilanul localității  Izvin, oraș Recaș, pentru neîndeplinirea
obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

29. Discutarea proiectului  de hotărâre privind completarea Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
201  /  26.11.2015,  privind  aprobarea  asocierii  Orașului  Recaș  cu  Municipiul  Timișoara,  Comuna
Ghiroda,  Comuna Moșnița  Nouă  și  Comuna Bucovăţ pentru constituirea Asociatiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară “PĂDUREA BISTRA";

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

30. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  stabilire  cotă  carburanți  pentru  mașinile
deținute de Primăria orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

31. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  domnului  Adiaconiței  Stelian,
domiciliat în orașul Recaș, str. Crișan bl. 1, nr. 2, ap. 7, de la plata taxei de coșerit pentru apartamentul
nr. 1 situat în str. Crișan, bl. 1, nr. 6, încălzirea imobilului clădire realizându-se pe centrală pe gaze-
naturale;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

32. Discutarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea schimbării  locației  Muzeului  de
Istorie Recaș din imobilul clădire situat în Recaș, str. Calea Bazoșului nr. 2, în imobilul clădire situat în
Recaș, Calea Timișoarei nr. 87 (Casa de Cultură Recaș);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

33. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării
terenului în suprafaţă de 129 m2 (683 m2 suprafață măsurată), situat în intravilanul orașului Recaș, str.
Aluniș nr. 4 (nr. vechi 151), înscris în C.F. nr. 407832 Recaș (nr. CF vechi 4487 Recaș), nr. top. 34-
35/b, către Bindiu Emilia;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

34. Discutarea proiectului  de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 3.439 m2, situat în intravilanul localității Bazoș nr. 183, oraș Recaș,
înscris în C.F. nr. 401119 Recaș (nr. CF vechi 1737 Bazoș), nr. top. 397-398, către Ion Florin și soția
Ion Mirela Camelia;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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35. Discutarea proiectului  de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării  terenului în suprafaţă de 1.024 m2,  situat în intravilanul orașului  Recaș, str. Teiului  nr. 33,
înscris în C.F. nr. 400849 Recaș (nr. CF vechi 5833 Recaș), nr. cadastral 400849 (nr. cad. vechi Cc
2956 / 1 / 85), către Solovăstru Mihai Daniel;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

36. Discutarea proiectului  de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 512 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Plopilor nr. 7, înscris
în C.F. nr.403659 Recaș (nr. CF vechi 6109 Recaș), nr. cadastral 403659 (nr. cad. vechi Cc 2956 / 1 /
79 / a), către Gabor Gheorghe și Gabor Victoria;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

37. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii de către L.M. SERVICE
CO S.R.L. Timișoara aunui teren în suprafață de 2 m2  lângă chioșcul de ziare din centrul orașului
Recaș, în vederea amplasării unei fântâni publice de apă (automate Aquastrop – Căsuța cu Apă);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

38. Luarea  la  cunoștință  a  procesului-verbal  de  conciliere  cu  nr.  15.843  /  27.10.2016,
încheiat  între  conducerea  Bisericii  Greco-Catolice  Unite  cu  Roma Lugoj  și  conducerea  Primăriei
orașului  Recaș privind preluarea clădirii  și terenului  aflat  în proprietatea acestei  Biserici  la Școala
Gimnazială Izvin;

39. Luarea la  cunoștință a adresei  Fotbal  Club  Bazoș,  înregistrată la  Primăria  orașului
Recaș sub nr. 17.081 / 21.11.2016;

40.  Diverse.

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

Primarul oraşului Recaş solicită suplimentarea ordinii de zi cu 5 puncte, după cum urmează:

1. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea  suprafeţei  de  teren  a  imobilului
aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr.  50 (nr.
vechi 970), înscris în CF nr. 406671 Recaș (nr. CF vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077
m2 la 1.096 m2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului  în  suprafaţă de 14.780 m2 identificat  cu nr.  cadastral  A 1,  situat  în  intravilanul  localității
Petrovaselo, oraș Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  finanțării  cheltuielilor  cu  personal  a
Liceului Teoretic Recaș în anul 2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  25.000  lei  în  vederea
achiziţionării de cadouri pentru copiii care frecventează grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului
Recaş şi localităţile aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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5. Discutarea proiectului  de  hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului  local  al  oraşului
Recaş pe anul 2016 – nr. VIII;

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.  Încetare mandat consilier local Pașca Marinel, în urma demisiei.
D-nul președinte: dă citire demisiei domnului Pașca Marinel, înregistrată la Partidul Național Liberal –
Filiala Timiș sub nr. 507 / 11.11.2016, și adresei Partidului Național Liberal – Filiala Timiș, înregistrată
la Primăria orașului Recaș sub nr. 17.150 / 22.11.2016.

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

2.  Validare mandat consilier local Crăciun Alexandru.
D-nul președinte: dă citire adresei Partidului Național Liberal – Filiala Timiș, înregistrată la Primăria
orașului Recaș sub nr. 17.150 / 22.11.2016.
D-na secretar:  comisia  de validare trebuie să se retragă pentru studierea dosarului   consilierului
supleant  primit  de  la  biroul  electoral  de  circumscripție,  în  vederea  examinării  legalității  acestuia,
precum și pentru încheierea procesului-verbal cu propunerea de validare sau invalidare a mandatului.
D-nul  Băcescu Gabriel dă citire  procesului-verbal  de validare.  Nu se constată nici  o  situaţie  de
incompatibilitate,  astfel  că se supune spre aprobare validarea mandatului  d-lui  Crăciun Alexandru.
Validat cu 13 voturi “pentru”, Crăciun Alexandru nu votează.

3.  Depunere jurământ consilier local Crăciun Alexandru.

4.  Numirea consilierului local Crăciun Alexandru 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. 

5.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind numirea consilierilor locali  care vor face parte din
comisia de reorganizare a Primăriei orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: ar fi trebuit să facem o astfel de reorganizare încă din anul 2012; după cum știți, am
înființat S.C. PRIMREC S.R.L. ca și societate în subordinea Consiliului Local; nu ne-a spus nimeni că
am fi putut organiza în cadrul primăriei  o astfel  de structură pentru spașii  verzi;  pe de altă parte,
înainte nici nu se dădea o așa mare importanță spațiilor verzi; după ce am înființat S.C. PRIMREC
S.R.L. am avut mai multe consultări cu mai mulți primari și am ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi
dacă am înființa acest serviciu separat în organigramă; în cadrul primăriei avem 87 de posturi, din
care vreo 30 și ceva erau vacante, deci s-a putut înființa, în urma hotărârii Consiliului Local; aș fi putut
face această comise doar din funcționari publici, dar am vrut să fie numitți și 2 consilileri locali; eu îi
propun pe Antonescu Mircea Cosmin și Bumbuc Gheorghe; după ce vom supune la vot, vom lucra
împreună la acest lucru; în mod sigur îi vom lua pe toți angajații de la S.C. PRIMREC S.R.L.; în felul
acesta primăra va face economii de aproape două miliarde (bani vechi), scăpăm de plata impozitelor
pe salarii, T.V.A., impozit pe profit; primul lucru pe care cei de la Curtea de Conturi îl verifică este S.C.
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PRIMREC S.R.L., la amândouă controlalele pe care le-am avut; în anul 2016, s-a schimbat legea
achizițiilor  publice, s-a complicat foarte mult;  prin faptul că avem acest serviciu în cadrul primăriei
scăpăm și  de încheierea acelor  contracte;  vom avea un șef  de serviciu,  aceeași  angajați,  facem
același lucru, deosebirea e că vor fi sub tutela directă a primăriei, nu vor mai fi sub tutela Consiliului
Local; vrem ca până la 1 ianuarie 2017 să încetăm activitatea la PRIMREC sau să o suspendăm, încă
nu am luat o hotărâre în acest sens; comisia de reorganizare va lua și această decizie; ținem această
societate pe  “avarii”, având în vedere că am lucrat mult la înființarea ei, sau o desființăm complet,
mutăm toți angajații la primărie. 
D-nul Antonescu Mircea Cosmin: avem ceva costuri dacă o suspendăm ?
D-na secretar: trebuie depuse bilanțuri, se poate suspenda pe o perioadă de 3 ani, apoi alți 3 ani, iar
după acești 6 ani trebuie luată o decizie, dacă se reia activitatea sau se închide de tot.

Se  supune  aprobării  proiectul  de  hotărâre  și  propunerile  domnului  primar,  adoptat  cu
unanimitate de voturi. 

6.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind  numirea consilierilor locali  care vor face parte din
Comandamentul de Iarnă Recaş pentru perioada 2016-2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Băcescu Gabriel: îi propun pe domnii Așchiopoae Ștefan și Nicula Daniel Silviu.
D-nul primar: spre deosebire de 2015, anul acesta am hotărât să nu mai încheiem un cotract de
deszăpezire, că au fost ierni blânde, iar firmele de închiriere vor să fie plătite și dacă lucrează și dacă
nu; avem noi pluguri, lame, sperăm ca, în colaborare cu cei de la drumuri, să ne descurcăm; va intra
în funcțiune comandamentul de iarnă, le dăm utilaje; va fi problema carburanților, dar poate facem o
acțiune civică în acest sens.

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

  
7.  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.

8.   Discutarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea tăierii unui număr de 3 plopi situați la
Halta C.F.R. Izvin, și a unui număr de 3 tei și 2 plopi situați pe strada Înfrățirii, oraș Recaș, fiind uscați
în proporție de 50% și în pericol să cadă.
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 19 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 alocarea sumei de 7.500 lei cu ocazia festivităților
Sărbătorii de 1 Decembrie 2016.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
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D-nul primar: ne vine fanfara militară și plutonul de defilare, în total vreo 70 de persoane; joi la ora
13,00 trebuie să fie autobuzul în parcare la Hotel Continental în Timișoara, și am zis că pe lângă
angajații de la primărie, se vor aduna în jur de 400 de persoane; ne gândim să le dăm câte o porție de
fasole, un pahar de vin, la un preț de 15 lei; evenimentul se va sărbători în incinta pieței.

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

11.  Discutarea proiectului  de hotărâre pentru alocarea sumei de 1.000 lei  persoanelor  care au
vârsta cuprinsă între 90 și 99 de ani, precum și suma de 2.500 lei persoanelor care au peste  100 de
ani.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

12.    Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de redevență a
persoanelor  fizice  care  au  concesionat  teren  pe  raza  localității  Bazoș,  oraș  Recaș,  și  sunt  în
imposibilitatea  de a  construiri  locuințe  până  la  finalizarea  Planului  Urbanistic  General  al  Orașului
Recaș pe localitatea Bazoș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

13.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind trecerea  din  proprietatea  Statului  Român  în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului situat în
intravilanul  orașului  Recaș,  str.  Bujorilor  nr.  38 (nr.  vechi 807),  oraș Recaș,  constând din teren în
suprafață de 1.355 m2 și casă, înscrise în CF nr. 400171 Recaș (nr. CF nr. 4956 Recaș), nr. cadastral
400171 (nr. top. 1011-1012), respectiv CF nr. 400171 Recaș (nr. CF nr. 4956 Recaș), nr. cadastral
400171 – C1 (nr. top. 1011-1012).
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 trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul
privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de
1.259 m2 situat în intravilanul localitatii Izvin nr. 437, oras Recaș, înscris în CF nr. 400982 Recaș (nr.
CF vechi 2151 Izvin), nr. top. 771/1/7.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

15.   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 1.439 m2  situat în intravilanul localității Stanciova, oras Recaș, înscris în CF nr. 413291
Recaș (nr. CF vechi 1151 Stanciova), nr. top. 1739/2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

16.   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 4.927 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 413560 Recaș (nr. CF
vechi 2536 Recaș), nr. top. 4828-4839/96.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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17.     Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  apartamentarea  imobilului  clădire  aflat  în
proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în Recaș, str. Câmpului nr. 4 (nr. vechi 1.039), înscris în
CF nr. 411784 – C1, nr. cadastral 411784.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de locuința închiriată lui Pleșa Gheorghe.

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

18.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind modificarea  suprafeței  de  teren  situat  pe  raza
localității  Herneacova,  oraș  Recaș,  înscris  în  CF  nr.  410114  Recaș,  nr.  top.  1680-1690,  1692,
1694/6/2, de la 1.307.613 m2 la 26.800 m2 (măsurat 29.444 m2).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-na secretar: e vorba de dublură în Cartea Funciară, în teren nu mai există suprafața atât de mare;
în  urma  hotărârii  Consiliului  Local  se  va  modifica  suprafața;  au  fost  niște  încurcături  în  Carțile
Funciare, s-a dublat suprafața și de aceea a rezultat o suprafață atât de mare; cei de la Oficiul de
Cadastru Timișoara au solicitat acest document.

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

19.    Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din
data de 28.11.2002, privind atribuirea către Școala Constantin Păunescu a unui teren în suprafață de
2,68 / 24,6868 ha, înscris în CF nr. 407005 Recaș, nr. cadastral 2954 lot 1, în vederea folosirii de către
această instituție.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-na secretar: e vorba de lotul ce s-a dat la Școla Ajutătoare în anul 2002, în grija domnului Breje;
acest domn este pensionat, deci se intenționează reîntregirea suprafeței de pașune;
D-nul primar: am intenționat să punem acest teren la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar
Recaș, pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptățite; acest lucru nu se poate, deci dorim să
reîntregim pășunea. 

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

20.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului în suprafaţă de 1.590 m2 identificat cu nr. cadastral LAF 3161/1, situat în extravilanul orașului
Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

21.   Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului  în  suprafaţă de 2.565 m2 identificat  cu nr.  cadastral  Cc 1,  situat  în intravilanul  localității
Petrovaselo, orașul Recaș (o parte din incinta fostului S.M.A. Petrovaselo).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: unde a fost secția S.M.A. Petrovaselo mai e o porțiune de aproximativ 2.500 m2 care
sunt  în aer,  nu figurează niciunde;  după ce îi  vom intabula hotărâm ce facem cu ei,  vindem sau
concesionăm.

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

22.    Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului situat în extravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, în suprafaţă de 0,50 ha identificat cu
nr. cadastral 406812 (nr. cad. vechi Vn 1635/5/2), atribuit conform aviz nr. 98.140 / 2010 – Ordin nr.
415 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliată Timișoara.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.
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23.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului în suprafaţă de 0,46 ha identificat cu nr. cadastral Ps 3701, situat în extravilanul localității
Izvin, oraș Recaș.
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 aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în
extravilanul Orașului Recaș în suprafaţă de 131.527 m2, înscris in CF nr. 407011 Recaș, nr. cadastral
407011  (A 2950/1/1  lot  1),  în  3  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.

25.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în
intravilanul Orașului Recaș în suprafaţă de 965 m2, înscris in CF nr. 411912 Recaș, nr. top. 15-16/2, în
2 parcele de teren, conform planului de situaţie cu propunere de dezmembrare.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: inițial am vrut să vindem acest teren, dar acum ne gândim să facem o parcare pe o
porțiune de aproximativ 300 m2 din acest teren; putem să vindem diferența de teren.

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

26.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în
extravilanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, în suprafaţă de 86.200 m2, înscris in CF nr. 404626
Recaș,  cad.  Ps  2828/1,  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.

27.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  atribuire  în  folosință
gratuită nr. 1.819 / 27.02.2006 și a contractului de concesiune nr. 1.820 / 27.02.2016, privind terenul în
suprafață de 512 m2 situat în intravilanul orașului  Recaș, înscris în CF nr. 5531 Recaș, nr.  top. A
2956 /1/79/b, în urma solicitării beneficiarei / concesionarei Vulpescu Sabina.
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 rezilierea unui număr de 4 contracte de concesiune
privind terenuri situate în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, pentru neîndeplinirea obligației de a
construi locuință și neplata taxei de redevență. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

29.   Discutarea proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201 /
26.11.2015, privind  aprobarea asocierii  Orașului Recaș cu Municipiul  Timișoara, Comuna Ghiroda,
Comuna  Moșnița  Nouă  și  Comuna  Bucovăţ pentru  constituirea  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară “PĂDUREA BISTRA". 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: eu am fost la constituirea acestei asociații și am fost de acord să intrăm în această
asociație, dar fără să contribuim financiar; cetățenii din Recaș nu merg acolo să se relaxeze, nu avem
motive să achităm contravaloarea pistelor de biciclete, de exemplu; noi am fost cooptați pentru că
suntem proprietari acolo;
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D-nul  Ciobanu Ioan:  această  pădure  este  de  mare interes,  este  prinsă  în  extravilanul  extins  al
Timișoarei; se vor accesa fonduri europene. 
D-na secretar: prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 26.11.2015 a fost împuternicit d-nul Alin Ion
Neamțu, din partea Consiliului Local al oraşului Recaş, să aibă calitatea de reprezentant în Consiliul
Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”PĂDUREA BISTRA"; trebuie să nominalizați altă
persoană, întrucât domnul Neamțu nu mai face parte din Consiliul Local Recaș.
D-nul Ciobanu Ioan: eu îl propun pe domnul Băcescu Gabriel, în calitate de viceprimar și consilier
local.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, împreună cu propunerea domnului Ciobanu Ioan,
adoptată cu unanimitate de voturi.

30.    Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilire cotă carburanți pentru mașinile deținute de
Primăria orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: până acum legea ne obliga să ne încadrăm într-un număr maxim de litri de combustibil,
legea s-a abrogat, dar Consiliul Local tot trebuie să stabilească anumite cote, după foile de transport
și necesitate.

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

31.     Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Adiaconiței Stelian, domiciliat în
orașul Recaș, str. Crișan bl. 1, nr. 2, ap. 7, de la plata taxei de coșerit pentru apartamentul nr. 1 situat
în str. Crișan, bl. 1, nr. 6, încălzirea imobilului clădire realizându-se pe centrală pe gaze-naturale.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: nu intră în atribuțiile Consiliului Local, este o taxă obligatorie pentru toți cetățenii.

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

32.    Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbării  locației Muzeului de Istorie
Recaș din imobilul clădire situat în Recaș, str. Calea Bazoșului nr. 2, în imobilul clădire situat în Recaș,
Calea Timișoarei nr. 87 (Casa de Cultură Recaș).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: dăm o hotărâre pentru mutarea locației, avem 3 camere disponibile la Casa de Cultură
la etaj; trebuie să facem inițial o investiție la aceste camere, nu mutăm muzeul mâine.
D-nul Bumbuc Gheorghe:  aș dori  să o întreb pe doamna secretar  mutarea unor lucruri  dintr-un
spațiu în altul este de competența Consiliului Local.
D-na secretar:  toate acele  bunuri,  mai  ales că sunt  vechi,  fac parte din patrimoniul  instituției;  în
calitate de autoritate, Consiliul Local Recaș trebuie să luați la cunoștință ceea ce se intenționează a se
face, apoi, împreună cu primarul, trebuie să luați decizii cu privire la bunurile ce formează patrimoniul
instituției.
D-nul  Bumbuc  Gheorghe:  nu  sunt  împotriva  mutării  acelor  piese,  dar  vreau  să  mă  asigur  că
exponatele de acolo nu vor ajunge depozitate în vreo încăpere; acolo sunt valori istorice; nu știu dacă
este suficient loc la Casa de Cultură din Recaș; într-adevăr, clădirea actualului Muzeu este prea mare,
dar îmi doresc să nu ajungă depozitate pe undeva.
D-nul primar: Muzeul a fost deschis de 2 ori în 4 ani; în camerele de la etaj sunt doar pereții folosiți
pentru poze, în rest e gol.
D-nul Mocan Nicodim: acolo sunt lucruri de mare valoare, trebuie să avem grijă de ele.

Se  supune  aprobării  proiectul  de  hotărâre,  adoptat  cu  10  voturi  “pentru”  și  4  “abțineri”  –
Bumbuc Gheorghe, Crăciun Alexandru, Mocan Nicodim și Nicula Daniel Silviu. 
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33.   Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării
terenului în suprafaţă de 129 m2 (683 m2 suprafață măsurată), situat în intravilanul orașului Recaș, str.
Aluniș nr. 4 (nr. vechi 151), înscris în C.F. nr. 407832 Recaș (nr. CF vechi 4487 Recaș), nr. top. 34-
35/b, către Bindiu Emilia.
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 emiterea acordului de principiu în vederea vânzării
terenului în suprafaţă de 3.439 m2, situat în intravilanul localității Bazoș nr. 183, oraș Recaș, înscris în
C.F. nr. 401119 Recaș (nr. CF vechi 1737 Bazoș), nr. top. 397-398, către Ion Florin și soția Ion Mirela
Camelia.
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 emiterea acordului de principiu în vederea vânzării
terenului în suprafaţă de 1.024 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Teiului nr. 33, înscris în
C.F. nr. 400849 Recaș (nr. CF vechi 5833 Recaș), nr. cadastral 400849 (nr. cad. vechi Cc 2956 / 1 /
85), către Solovăstru Mihai Daniel.
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
terenului în suprafaţă de 512 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Plopilor nr. 7, înscris în C.F.
nr.403659 Recaș (nr. CF vechi 6109 Recaș), nr. cadastral 403659 (nr. cad. vechi Cc 2956 / 1 / 79 / a),
către Gabor Gheorghe și Gabor Victoria.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

37.    Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii de către L.M. SERVICE CO
S.R.L. Timișoara a unui teren în suprafață de 2 m2 lângă chioșcul de ziare din centrul orașului Recaș,
în vederea amplasării unei fântâni publice de apă (automate Aquastrop – Căsuța cu Apă).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre; domnul primar va stabili exact locația.
D-nul Mocan Nicodim: au nevoie de racordarea la conducta de apă și la rețeaua de curent; 2 litri de
apă plată sau sifon costă 50 de bani;

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

38.    Luarea la cunoștință a procesului-verbal de conciliere cu nr. 15.843 / 27.10.2016,  încheiat
între  conducerea  Bisericii  Greco-Catolice  Unite  cu  Roma  Lugoj  și  conducerea  Primăriei  orașului
Recaș privind preluarea clădirii și terenului aflat în proprietatea acestei Biserici la Școala Gimnazială
Izvin.
D-nul președinte: dă citire procesului-verbal de conciliere.
D-nul primar:  le-am comunicat că suntem de acord să cumpărăm terenul și curtea, dar ei zic că
bisericile nu vând; poate dacă le facem o ofertă cu o alte clădire sau un alt teren se vor mai gândi;
poate aveți ceva propuneri de case și teren, până la data de 15 ianuarie 2017.

39.  Luarea la cunoștință a adresei Fotbal Club Bazoș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub
nr. 17.081 / 21.11.2016.
D-nul președinte: dă citire adresei.
D-nul primar: avem încheiat cu ei un contract de parteneriat pentru suma de 21.000 lei, din care au
fost cheltuiți maxim 8.000 lei; se încadrează în suma prevăzută în contract; prin adresă au vrut să
scoată în evidență că au rezultate, că au terminat pe primul loc în tur, că vor promova.
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40.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea  suprafeţei  de  teren  a  imobilului
aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în orașul Recaș, strada Ion Cojar nr.  50 (nr.
vechi 970), înscris în CF nr. 406671 Recaș (nr. CF vechi 1543 Recaș), nr. top. 595-596/3, de la 1.077
m2 la 1.096 m2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-na secretar: această rectificare se face prin declarație notarială, vom da hotărârea unui notar, apoi
se  va  merge  la  Oficiul  de  Cadastru  Timișoara  cu  această  declarație  notarială,  pentru  operarea
rectificării.

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

41.    Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
terenului  în  suprafaţă de 14.780 m2 identificat  cu nr.  cadastral  A 1,  situat  în  intravilanul  localității
Petrovaselo, oraș Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

42.   Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea finanțării  cheltuielilor  cu  personal  a
Liceului Teoretic Recaș în anul 2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  primar:  în  fiecare  an  emitem o  astfel  de  hotărâre,  în  cazul  în  care  nu  se  încadrează  în
cheltuielile cu personalul, pentru a nu se desființa Grădinițele de la Stanciova și Petrovaselo; până
acum nu a fost cazul. 

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

43.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  25.000  lei  în  vederea
achiziţionării de cadouri pentru copiii care frecventează grădiniţele și clasele I – IV de pe raza oraşului
Recaş şi localităţile aparţinătoare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2016.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: dorim să acordăm cadouri copiiilor preșcolari și școlari clasele I – IV, la nivelul sumei de
anul trecut, dacă vom avea fonduri în acest sens. 

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

44. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea rectificării  bugetului  local  al  oraşului
Recaş pe anul 2016 – nr. VIII.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: anul acesta nu ne-a fost alocată nicio sumă de bani de la guvern, orice sumă e bine-
venită; după cum vedeți și din referatul pe care îl aveți fiecare, total venituri sunt 295.1700  lei, din
care venituri alocate de D.G.R.F.P.  Timișoara sunt 20.300 lei  pentru profesorii  pensionari,  care au
câștigat niște bani prin instanță, pe baza unor sentințe, pentru plata diferențelor salariale; i-am primit
cu  destinație,  trebuie  să  îi  dăm;  33.310  lei  sunt  pentru  finalizarea  Planului  Urbanistic  General  al
Orașului Recaș, sume de la Guvern, prin Consiliul Județean Timiș,  241.560 lei reprezintă încasări la
bugetul local (impozite pe clădiri, pe terenuri persoane fizice, mijloace de transport, amenzi, etc.); la
indicatorul 51, titlul I sunt drepturile salariale, iar la titlul II  “bunuri și servicii” trebuie să ținem niște
bani;  la  iluminatul  public,  evaluări,  materiale  de plătit,  firme de  consultanță,  proiectare,  materiale
pentru funcționarea birourilor,  consultanță și  expertiză 18.000 lei,  prime de asigurare;  am vrut  să
prevedem niște bani pentru întocmirea proiectului  pentru asfaltarea străzilor  Octavian Goga, Mihai
Eminescu și Aleea Sportivilor din Izvin, acolo o să avem nevoie pentru proiectare suma de 38.000 lei;
la capitolul 54 sunt bani puțini pentru angajați, la fel și la Poliția Locală sunt sume nesemnificative la
salarii;  la învățământ avem Liceul  Teoretic Recaș – primim bani cu destinație specială,  trebuie să
meargă acolo; Școala Gimnazială Izvin – la fel, bani cu destinație specială; la Casa de Cultură avem
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nevoie de 1.100 lei; la sport mai avem banii pe care trebuie să îi dăm la Bazoș, în total sunt 11.500 lei;
la spații verzi am mai ținut bani să plătim pomii 45.000 lei; mai avem de plătit niște pomi și de plantat;
plantatul pomilor am făcut-o cu S.C. PRIMREC.S.R.L., o parte din ei; dacă vă aduceți aminte, am mai
făcut o rectificare cu 1.800.000 lei vechi, mai avem nevoie de 45.000 lei pentru a finaliza această
acțiune;  am plantat  2.380  pomi,  aproape  2.500  pomi;  mai  avem lucrări  de  investiții  la  iluminat  -
extinderea spre vie, la Cartierul Social am mai pus stâlpi de curent pentru iluminat; fiecare casă de
acolo  a  montat  câte  un  contor;  la  transport  mai  avem  de  .plătit  motorina  pentru  lucrările  de
funcționare; la ultimul capitol – străzi, avem prevăzute 100.000 lei, mai avem de plătit canalul pe care
l-am făcut pe strada spre Bazoș, de la un capăt la altul,  draglina,  excavatorul, lucrările de nivelat
pământul și a molozului; și nisipul pentru deszăpezire, am mai adus vreo 200 - 300 tone de nisip să
avem pentru la iarnă, deși mai avem rezerve de nisip și de sare de anul trecut.

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

45. Diverse.
A).  Domnul primar: aș dori să vă invit la festivitățile din ziua de 1 decembrie, întâlnirea este la ora
13,30 în parcarea Pieței Agroalimentare Recaș, se vor depune coroane. 

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 Cirpian Cosmin _______________________
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