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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  29  septembrie  2016,  ora  14:00,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei
ordinare a Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 275 din 23
septembrie 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 toți cei 15 consilieri locali, primarul, viceprimarul, secretarul,
șefa serviciului economic, cetăţeni. 

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 îl supune aprobării.
Adoptat cu unanimitate de voturi.

   Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Discutarea proiectului  de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune nr.
1.724 / 08.03.2013, privind terenul în suprafață de 722 m2 situat în intravilanul localității Izvin,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 406775 Recaș, nr. cad. 406775, concesionară Cioloca Ana,
pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență;
              Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului  de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune nr.
10.944 /  26.08.2014, privind terenul în suprafață de 657 m2 situat în intravilanul localității
Izvin,  oraș  Recaș,  înscris  în  CF  nr.  406758  Recaș,  nr.  cad.  406758,  concesionară  Pitic
Lăcrămioara – Ileana, pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei
de redevență;
              Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.167
m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crinului nr. 10, înscris în C.F. nr. 401837 Recaș
(nr. CF vechi 6694 Recaș), nr. cadastral 401837 (nr. cad. vechi Cc 2956 / 1 / 30), către Bojin
Viorica și soțul Bojin Emilian - Constantin;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4.Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.148
m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crinului nr. 4, înscris în C.F. nr. 408315 Recaș (nr.
CF vechi 5531 Recaș), nr. cadastral 408315 (nr. top. Cc 2956 / 1 / 53), către Mitel Ioan și
soția Mitel Olga;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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5.Discutarea proiectului de hotărâre  privind  emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 865 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Rozelor nr.
14 (nr. vechi 295), înscris în C.F. nr. 406437 Recaș (nr. CF vechi 4681 Recaș), nr. top. 699 –
700/b, către Ursu Maria și soțul Ursu Dorică, în calitate de proprietari ai construcției edificate
pe acest teren;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6.Discutarea proiectului de hotărâre  privind  emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 1.125 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Rozelor
nr.  14  (nr.  vechi  295),  înscris  în  C.F.  nr.  413459  Recaș,  nr.  top.  413459,  către  Bizău
Gheorghe, în calitate de proprietar al construcției edificate pe acest teren;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7.Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară
–  domeniul  privat  al  Orașului  Recaș,  în  administrarea  Consiliului  Local,  a  terenului  în
suprafaţă de 1,69 ha identificat cu nr. cadastral Vn 708 / 709 / 712 / 714 / 5 / 1, situat în
extravilanul localității Stanciova, orașul Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8.Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunei Recaș în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 300 m2  situat în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în CF
nr. 412621 Recaș, nr. cad. 412621;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9.Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunei Recaș în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 722 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
406775 Recaș, nr. cad. 406775;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind trecerea din  proprietatea  Comunei
Recaș în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului teren în suprafață de 657 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris
în CF nr. 406758 Recaș, nr. cad. 406758;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind trecerea  din  proprietatea  Statului
Român, administrarea operativă a I.C.R.A.L. Timiș, în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în
administrarea  Consiliului  Local  Recaş,  a  imobilului  teren  în  suprafață  de  655  m2  și  a
construcției edificate pe acest teren situat în intravilanul orașului Recaș, str. Florilor nr. 14 (nr.
vechi 843), înscris în CF nr. 407865 Recaș (nr. CF vechi 2663 Recaș), nr. top. 957 – 958/a/1;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. 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.

2



13. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare
a  unui  număr  de  26  persoane  fizice  aflate  în  cazuri  speciale  stabilite  conform Hotărârii
Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  desemnarea reprezentanților Consiliului
Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea
și aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria  orașului  Recaș  și  numiții  Dașcău  Mihai  și  soția  Dașcău  Livia,  privind  terenul
categoria de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a
Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

16. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
dezmembrării  și  evaluării  terenului  în suprafață de 8.500 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, în vederea efectuării unui schimb de teren cu numitul Beche Mircea;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

17. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesiunii fără licitație publică,
prin negociere directă, a imobilului teren în suprafață de 300 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 412621 Recaș, nr. cad. 412621, către doamna Grozavu
Rodica – Maria, în calitate de proprietară asupra terenului învecinat;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

18. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  cesionării  contractului  de
concesiune nr. 74 / 06.01.2010 încheiat cu S.C. GROUP – MET CAR S.R.L. Timișoara privind
terenul situat în extravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, parcela nr. cadastral Ps 468
Herneacova, în suprafață de 1,69 ha, aflat în domeniul privat al Orașului Recaș, către S.C.
WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

19. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  cesionării  contractului  de
închiriere nr.  5.740 /  22.05.2012 încheiat  cu S.C.  GROUP – MET CAR S.R.L.  Timișoara
privind terenurile în suprafață totală de 62,00 ha situate în extravilanul localității Nadăș, oraș
Recaș, parcelele nr. cadastral Ps 512 (9,50 ha), Ps 514 (7,40 ha), Ps 519 (9,18 ha), Ps 1648
(21,68 ha), Ps 532 (1,52 ha) și A 523 (12,72 ha), aflate în domeniul privat al Orașului Recaș,
către S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

20. Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaş pe anul 2016 – nr. VI;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

21.  Diverse.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi. Adoptat cu unanimitate
de voturi. 
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Primarul oraşului Recaş solicită suplimentarea ordinii de zi cu 7 puncte:

1. Discutarea proiectului  de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune nr.
13.177 /  14.10.2014, privind terenul în suprafață de 507 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406824 Recaș, nr. cad. 406824, concesionar Telteu Alin,
pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului  de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune nr.
13.178 /  14.10.2014, privind terenul în suprafață de 502 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406823 Recaș, nr. cad. 406823, concesionar Jurca Avram,
pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară – proprietatea privată a Orașului Recaș, a terenurilor situate în extravilanul localității
Herneacova, oraș Recaș, identificate cu nr. cadastral Ps 2224 (0,15 ha), respectiv A 1479
(1,89 ha);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind încadrarea în categoria drumurilor județene a
unui număr de 4 sectoare de drum comunale care se află în administrarea Primăriei Orașului
Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
local din data de 26 martie 2017 pentru consultarea populației cu privire la revenirea localității
la statutul de comună;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
 

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării terenurilor situate
în extravilanul orașului Recaș, în suprafață totală de 68.000 m2, înscrise în Cartea Funciară
nr.  413512 Recaș, nr.  cad. 413512 (47.600 m2),  respectiv CF nr.  413513 Recaș, nr.  cad.
413513 (20.400 m2) de către numitul Bojin Ovidiu Petru;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietatea numiților
Ciobanu Ioan și Ciobanu Iulia a  terenului în suprafaţă de 399 / 1.304 m2, aferent imobilului
situat în intravilanul oraşului Recaş, str. Florilor nr. 34 (nr. vechi 853 Recaș), înscris în CF nr.
406628 Recaș (nr. CF vechi 4585 Recaș), nr. cad. 406628 (nr. top. 945-946/a), cumpărat în
baza Legii 112/1995;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

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

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

1.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  concesiune  nr.
1.724 / 08.03.2013, privind terenul în suprafață de 722 m2 situat în intravilanul localității Izvin,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 406775 Recaș, nr. cad. 406775, concesionară Cioloca Ana,
pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  primar:  doamna  Cioloca  Ana  este  acum  prezentă  la  sediul  instituției,  și-a  luat
angajamentul că plătește suma datorată până la sfârșitul lunii septembrie și va întreprinde
demersurile necesare în vederea construirii locuinței; propun amânarea acestui punct de pe
ordinea de zi.
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Se  supune  aprobării  amânarea  propusă  de  primarul  orașului  Recaș,  adoptată  cu
unanimitate de voturi. 

2.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  concesiune  nr.
10.944 /  26.08.2014, privind terenul în suprafață de 657 m2 situat în intravilanul localității
Izvin,  oraș  Recaș,  înscris  în  CF  nr.  406758  Recaș,  nr.  cad.  406758,  concesionară  Pitic
Lăcrămioara – Ileana, pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei
de redevență.
D-nul primar: doamna Pitic Lăcrămioara – Ileana este acum prezentă la sediul instituției, și-a
luat  angajamentul  că  plătește  suma  datorată  până  la  sfârșitul  lunii  septembrie  și  va
întreprinde demersurile necesare în vederea construirii locuinței; propun amânarea acestui
punct de pe ordinea de zi.

Se supune aprobării  amânarea propusă de primarul  orașului  Recaș,  adoptată cu
unanimitate de voturi. 

3.  Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.167
m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crinului nr. 10, înscris în C.F. nr. 401837 Recaș
(nr. CF vechi 6694 Recaș), nr. cadastral 401837 (nr. cad. vechi Cc 2956 / 1 / 30), către Bojin
Viorica și soțul Bojin Emilian - Constantin.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

4.   Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.148
m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crinului nr. 4, înscris în C.F. nr. 408315 Recaș (nr.
CF vechi 5531 Recaș), nr. cadastral 408315 (nr. top. Cc 2956 / 1 / 53), către Mitel Ioan și
soția Mitel Olga.
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  emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 865 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Rozelor nr.
14 (nr. vechi 295), înscris în C.F. nr. 406437 Recaș (nr. CF vechi 4681 Recaș), nr. top. 699 –
700/b, către Ursu Maria și soțul Ursu Dorică, în calitate de proprietari ai construcției edificate
pe acest teren.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

6.  Discutarea proiectului de hotărâre  privind  emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 1.125 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Rozelor
nr.  14  (nr.  vechi  295),  înscris  în  C.F.  nr.  413459  Recaș,  nr.  top.  413459,  către  Bizău
Gheorghe, în calitate de proprietar al construcției edificate pe acest teren.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

7.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  primei  înscrieri  în  Cartea
Funciară – domeniul privat al Orașului Recaș, în administrarea Consiliului Local, a terenului în
suprafaţă de 1,69 ha identificat cu nr. cadastral Vn 708 / 709 / 712 / 714 / 5 / 1, situat în
extravilanul localității Stanciova, orașul Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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8.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunei Recaș în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 300 m2  situat în intravilanul localității Izvin, orașul Recaș, înscris în CF
nr. 412621 Recaș, nr. cad. 412621.
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 trecerea din proprietatea Comunei Recaș în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 722 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
406775 Recaș, nr. cad. 406775.
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 trecerea din proprietatea Comunei Recaș în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 657 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
406758 Recaș, nr. cad. 406758.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

11. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind trecerea din proprietatea Statului  Român,
administrarea  operativă  a  I.C.R.A.L.  Timiș,  în  domeniul  privat  al  Oraşului  Recaş  şi  în
administrarea  Consiliului  Local  Recaş,  a  imobilului  teren  în  suprafață  de  655  m2  și  a
construcției edificate pe acest teren situat în intravilanul orașului Recaș, str. Florilor nr. 14 (nr.
vechi 843), înscris în CF nr. 407865 Recaș (nr. CF vechi 2663 Recaș), nr. top. 957 – 958/a/1.
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 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.

13. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare a
unui  număr  de  26  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. 

14.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului
Local Recaş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Buga Ștefan: eu propun pe Așchiopoae Ștefan și Mocan Nicodim. 
D-nul Băcescu Gabriel: eu propun pe Antonescu Mircea Cosmin și Bumbuc Gheorghe. 

Se supune aprobării propunerea domnului Buga Ștefan: 13 “împotrivă” și 2 “pentru”. 
Se  supune  aprobării  propunerea  domnului  Băcescu  Gabriel:  13  “pentru”  și  2

“împotrivă” – Pașca Marinel și Mocan Nicodim.  
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15.   Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de teren între
Primăria  orașului  Recaș  și  numiții  Dașcău  Mihai  și  soția  Dașcău  Livia,  privind  terenul
categoria de folosință pășune în suprafață de 62.800 m2 situat în extravilanul localității Nadăș,
orașul Recaș, înscris în CF nr. 412936 Recaș, nr. cad. 412936, aflat în proprietatea privată a
Orașului Recaș.
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 emiterea acordului de principiu în vederea
dezmembrării  și  evaluării  terenului  în suprafață de 8.500 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, în vederea efectuării unui schimb de teren cu numitul Beche Mircea.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba doar de un acord de principiu; terenul nu e liber de sarcini, dar domnul
Merescu Ionel va renunța la 1,00 ha, pentru că nu mai are același efectiv de animale ca cel
pe care l-a avut când am încheiat contractul de pășunat. 
D-nul Ciobanu Ioan: Merescu Ionel are terenul declarat la A.P.I.A. până în luna decembrie
2016, trebuie să fim atenți să se facă renunțarea de la sfârșitul lunii decembrie 2016. 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre: 13 “pentru” și 2 “abțineri” – Pașca Marinel și
Mocan Nicodim.  

17.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesiunii fără licitație publică,
prin negociere directă, a imobilului teren în suprafață de 300 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 412621 Recaș, nr. cad. 412621, către doamna Grozavu
Rodica – Maria, în calitate de proprietară asupra terenului învecinat.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

18.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  cesionării  contractului  de
concesiune nr. 74 / 06.01.2010 încheiat cu S.C. GROUP – MET CAR S.R.L. Timișoara privind
terenul situat în extravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, parcela nr. cadastral Ps 468
Herneacova, în suprafață de 1,69 ha, aflat în domeniul privat al Orașului Recaș, către S.C.
WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

19.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  cesionării  contractului  de
închiriere nr.  5.740 /  22.05.2012 încheiat  cu S.C.  GROUP – MET CAR S.R.L.  Timișoara
privind terenurile în suprafață totală de 62,00 ha situate în extravilanul localității Nadăș, oraș
Recaș, parcelele nr. cadastral Ps 512 (9,50 ha), Ps 514 (7,40 ha), Ps 519 (9,18 ha), Ps 1648
(21,68 ha), Ps 532 (1,52 ha) și A 523 (12,72 ha), aflate în domeniul privat al Orașului Recaș,
către S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

20.   Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaş pe anul 2016 – nr. VI.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: dă citire referatului întocmit de Serviciul Economic din cadrul primăriei; după
cum vedeți, bani la bugetul local nu prea sunt, abia ne desfășurăm activitatea.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.
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21.    Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.
13.177 /  14.10.2014, privind terenul în suprafață de 507 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406824 Recaș, nr. cad. 406824, concesionar Telteu Alin,
pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență.
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 rezilierea contractului de concesiune nr.
13.178 /  14.10.2014, privind terenul în suprafață de 502 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406823 Recaș, nr. cad. 406823, concesionar Jurca Avram,
pentru neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență.
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  aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară – proprietatea privată a Orașului Recaș, a terenurilor situate în extravilanul localității
Herneacova, oraș Recaș, identificate cu nr. cadastral Ps 2224 (0,15 ha), respectiv A 1479
(1,89 ha).
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 trecerii a 4 drumuri comunale în
categoria drumuri județene.
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 organizarea şi desfăşurarea referendumului
local din data de 26 martie 2017 pentru consultarea populației cu privire la revenirea localității
la statutul de comună.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Pașca Marinel: sunt de părere că, fiind pusă pe suplimentarea pe ordinii de zi, dacă
luăm o astefel de hotărâre, va fi nelegală.
D-na secretar: această problemă a fost deja discutată de 3 ori în ședințele ordinare, se poate
discuta ca și punct suplimentar și lua o hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 12 “pentru”, 1 “abținere” – Nicula
Daniel Silviu,  2 “împotrivă” - Pașca Marinel și Mocan Nicodim.

26. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării terenurilor situate
în extravilanul orașului Recaș, în suprafață totală de 68.000 m2, înscrise în Cartea Funciară
nr.  413512 Recaș, nr.  cad. 413512 (47.600 m2),  respectiv CF nr.  413513 Recaș, nr.  cad.
413513 (20.400 m2) de către numitul Bojin Ovidiu Petru.
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 trecerea gratuită în proprietatea numiților
Ciobanu Ioan și Ciobanu Iulia a  terenului în suprafaţă de 399 / 1.304 m2, aferent imobilului
situat în intravilanul oraşului Recaş, str. Florilor nr. 34 (nr. vechi 853 Recaș), înscris în CF nr.
406628 Recaș (nr. CF vechi 4585 Recaș), nr. cad. 406628 (nr. top. 945-946/a), cumpărat în
baza Legii 112/1995.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
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Se  supune  aprobării  proiectul  de  hotărâre,  adoptat  cu  14  “pentru”,  1  “abținere”  –
Ciobanu Ioan (caz de incompatibilitate).

28.   Diverse. -------

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

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

Antonescu Mircea Cosmin _____________ 

Aşchiopoae Ştefan ___________________

Băcescu Gabriel _____________________

Buga Ștefan ________________________

Bumbuc Gheorghe ___________________

Carcia Constantin ____________________

Ciobanu Ioan _______________________

Fekete Maţedolean Codruţa Ramona ____________

Milutin Romulus _____________________________

Mocanu Nicodim ____________________________

Nicula Daniel Silviu __________________________

Paşca Marinel ______________________________

Pop Ana __________________________________

Rus Augustin ______________________________

Tomuș Ciprian Cosmin _______________________
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