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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  31  august  2016,  ora  14:00,  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 13 din cei 15 consilieri locali, primarul, viceprimarul, secretarul, șefa
serviciului economic, cetăţeni. A lipsit domnul Carcea Constantin și Mocan Nicodim.

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.Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  Oraşului  Recaş  în
Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind  organizarea şi desfăşurarea referendumului
local din data de_______ 2016 pentru consultarea populației având tema „Sunteți de acord ca Orașul
Recaș să revină la statutul de Comună ?”;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. 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.

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea extinderii perioadei de trageri din
finanțarea rambursabilă în valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016; 
              Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5.Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  efectuării  de  transport  persoane  cu
autovehiculele TM-37-POR și TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului Recas, a preșcolarilor și a
elevilor înscriși la toate unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș
(grădinițe, școli, liceu), a echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti, precum și a
altor categorii de grupuri de persoane care participă la diferite acţiuni sau manifestări în care este
reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe raza administrativ-teriorială a Orașului Recaș, cât și în
afara acestuia;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6.Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietatea numiților Ion Florin și
Ion Mirela Camelia a  terenului în suprafaţă de 158 / 3.597 m2, aferent imobilului situat în intravilanul
localității Bazoș nr. 183, oraş Recaş, înscris în C.F. nr. 401119 Recaş, nr. top. 397 - 398, cumpărat în
baza Legii 112/1995;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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7.Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  prin  licitaţie  publică  a
terenului în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
410855  Recaș  (nr.  CF  nr.  2249  Izvin),  nr.  top.  313-314/b,  în  vederea  construirii  unei  locuințe
proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind emiterea acordului  de principiu în vederea
concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 27 terenuri în suprafață totală de 49,2769 ha situate
în extravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, în vederea amenjării unui parc de agrement;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unui  număr  de  4  terenuri  situate  în  intravilanul  localității  Herneacova,  oraș  Recaș,  în  vederea
construirii de locuințe proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea efectuării de expertize tehnice a
rețelei de distribuție apă în localitatea Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea renunțării la categoriile de lucrări
ce  reprezintă  dispozitive  de scurgere (rigole,  podețe,  etc.)  din  cadrul  obiectivului  “Asfaltare  străzi
interioare în Recaș, județul Timiș: str. Mihai Eminescu, str. Armoniei, str. Bujorilor” până la definitivarea
ridicărilor topografice, vitale pentru dirijarea apelor spre exteriorul orașului în canalele magistrale;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de
întârziere și penalităților aferente, obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe
și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice de pe raza administrativ-teritorială a Orașului
Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

13. Discutarea proiectului  de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării imobilului Dispensar Medical Uman Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și spațiile
conexe activitării medicale;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind trecerea din  proprietatea Statului  Român,
respectiv  a  Primăriei  Comunei  Recaș,  în  domeniul  privat  al  Oraşului  Recaş  şi  în  administrarea
Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 877 m2 și a construcției edificate, situate în
intravilanul orașului Recaș nr. 123/D, înscris în CF nr. 404616 Recaș (nr. CF vechi 5525 Recaș), nr.
top. 3 – 4 / 2 / 2 / b, 3 – 4 / 1  / 2 / b, 1 – 2 / 3 / 1 / 1 / 1 / b / 1;

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
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.

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 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.
17. Discutarea proiectului de hotărâre privind  trecerea din proprietatea Statului Român în

domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului construcție
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– 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 4669 Recaș), nr. top. 609-612/a/III;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

18. 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 1.304 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, 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);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

19. 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 727 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Bujorilor nr. 60, înscris în CF nr. 407275
Recaș (nr. CF vechi 2926 Recaș), nr. cad. 407275 (nr. top. 995-996);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

20. 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  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).

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 965 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 411912 Recaș (nr. CF vechi
3391 Recaș), nr. cad. 15 – 16 / 2.

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

22. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  emiterea acordului  de principiu 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.

23. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit 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.

24. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmite în vederea efectuării  schimbului de teren între Primăria
orașului  Recaș și S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara,  privind 5 terenuri în suprafață
totală de 31.331 m2 situate în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a
Orașului Recaș.

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

25. Discutarea proiectului de hotărâre privind  emiterea acordului de principiu în vederea
efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numita 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.

26. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor gunoiului menajer
pentru un număr de 17 persoane fizice aflate în cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului
Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014; 
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Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

27. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  domnului  Cătană  Daniel  Ilie,
domiciliat în localitatea Izvin, str. Preot Traian Pelea nr. 40, oraș Recaș,  de la plata taxei de coșerit,
încălzirea imobilului clădire realizându-se pe centrală pe gaze-naturale; 

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

28. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  doamnei  Jantovanu  Maria,
domiciliată în orașul Recaș, str. George Enescu nr. 63 (nr. vechi 984),  de la plata taxei de coșerit,
încălzirea imobilului clădire realizându-se pe centrală pe gaze-naturale; 

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

29.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  doamnei  Belici  Anca,  domiciliată  în
localitatea Petrovaselo  nr.  191 A,  oraș Recaș,  de la  plata taxei  de coșerit,  întrucât  a achiziționat
dispozitivul de curățat coșul de fum; 

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

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

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

31. Diverse.

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

Primarul oraşului Recaş solicită suplimentarea ordinii de zi cu 13 puncte, după cum urmează:

1. Discutarea proiectului  de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune nr.  3.104 /
07.03.2016, privind terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș,
înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea  suprafeţei  de  teren  a  imobilului  cu
destinaţia de locuinţa, aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în orașul Recaș, strada
Câmpului nr. 4, înscris în CF nr. 411784 Recaș (nr. CF vechi 1702 Recaș), nr. top. 374 – 375, de la
1.410 m2 la 893 m2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind  rectificarea suprafeței imobilului teren aparținând
domeniului privat al Orașului Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Izvin), nr. cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. 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 2.250 m2 situat în intravilanul orașului Recaș nr. 803, înscris în CF nr. 400636 Recaș (nr.
CF vechi 3591 Recaș), nr. top. 1019 – 1020 / a;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. 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. Bujorilor nr. 10 (nr. vechi 255), înscris în
CF nr. 407822 Recaș (nr. CF vechi 4627 Recaș), nr. top. 715 – 716 b;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4



6. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  prin  licitaţie  publică  a
terenului în suprafață de 700 m2 situat în intravilanul localității  Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
406770 Recaș, nr. top. 406770, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu 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. cad. vechiCc 2956 / 1 /
33), către Mitel Ioan și soția Mitel Olga;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  exprimarea  acordului  de  principiu  în  vederea
intenției de a depune cererea de finanțare aferentă Programului Operațional Regional 2014 – 2020
POR/2016/3/3.1/B/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri Publice, ghidul aflându-se în consultare publică;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței
Energetice (P.I.E.E.) pentru unitatea administrativ-teritorială a Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea modelului  de contract  de parteneriat
încheiat între Primăria orașului Recaș și S.C. TODYSTYLE S.R.L. Recaș privind sala de sport de la
Izvin, oraș Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  constituirii  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Luarea la cunoștință a intenției de schimbare a locației investiției „Piața de Vechituri Recaș”
în locația “Canal POTOC” din strada Mihai Viteazul Recaș privind efectuarea lucrărilor de amenajare
cu gabioane;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

13. Luarea la cunoștință a adresei Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Recaș cu nr. 22.310 / 23.08.2016, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub nr. 12.525 / 29.08.2016;

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  desemnarea  reprezentantului  Oraşului  Recaş  în
Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

2.  Discutarea proiectului de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local din
data de_______ 2016 pentru consultarea populației având tema „Sunteți de acord ca Orașul Recaș să
revină la statutul de Comună ?”;
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
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D-nul primar: în urma efectuării sondajului la care a participat multă lume din lunile noiembrie sau
decembrie 2015, a rezultat faptul că peste 90% din cetățeni ar dori schimbarea statutului din oraș în
comună; și societățile comerciale doresc revenirea la comună, pentru a putea accesa diferite proiecte
în vederea unor viitoare investiții;  la nivelul primăriei apar foarte multe axe de finanțare pe fonduri
europene pentru efectuarea lucrărilor de asfaltare, amenajare trotuare, asfaltare drumuri agricole sau
pentru servicii sociale, amenajări de spații verzi, dar nu le putem accesa pentru că suntem oraș; la fel,
vom putea  face  o  economie  la  bugetul  local  prin  reducere  pe  personal  la  nivelul  primăriei,  prin
modificarea organigramei,  în  urma unor  concursuri  prin  care se vor  stabili  care  sunt  agajații  mai
capabili și avizarea ei de către A.N.F.P.; avem multe discuții cu contribuablilii pe marginea prevederilor
codului fiscal care impune o taxă suplimentară pentru impozitul pe terenul intravilan; această taxă nu
este și la comune; în funcție de ce votăm azi, această hotărâre va fi vizată de Instituția Prefectului –
Județ Timiș, și va fi emisă o Hotărâre a Guvernului României; sunt multe primării din țară cu care am
discutat, și au sub 10.000 locuitori, care vor să facă trecerea de la oraș la comună; sunt alte primării
care au vrut să facă trecerea și au fost refuzate de Instituția Prefectului și de Guvern, aceștia spunând
că nu există legi prin care să se facă trecerea de la rang superior la rang inferior; eu mi-am făcut
datoria, am inițiat acest proiect de hotărâre cu care am venit în fața dvs., având în vedere rezultatul
sondajului de opinie de care v-am zis mai devreme; cetățenii și investitorii sunt de părere că nu dorim
să întreprindem nimic nou în favoarea lor; noi vom elabora o hotărâre de consiliu în acest sens, daca
cei de la prefectură sau de la guvern nu ne vor da voie să organizăm acest referendum, vom aduce
acest lucru la cunoștința cetățenilor prin afișări, ziarul local, prin toate mijloacele prin care noi o să
arătăm că noi am vrut, dar nu s-a putut; propun ca și dată de organizare a referendumului ultima
duminică din luna martie 2017, adică 26 martie 2017. 
D-nul Băcescu Gabriel: din câte știu eu, actualul guvern dorește să dea, la nivelul județului Timiș,
Recașului  și  Ciacovei  un statut  superior  unei  comune,  o super-comune;  poate  se va reglementa
această problemă prin hotărâre de guvern;
D-nul Nicula Daniel: trebuie să fim atenți, pentru că, în urma încasărilor mai mici de la contribuabili
persoane fizice și juridice, și bugetul primăriei va fi mai mic, administrația va avea de suferit; nu vom
mai putea accesa fonduri mari, de exemplu pe mediu, eficiență energetică și altele; există secțiunea
A.F.I.R. suntem băgați la orășele mici – gradul III, împreună cu comunele; programele încă nu s-au
dezvoltat, dar vor veni bani și pentru aceasta; nu se poate să țină blocați bani europeni;
D-nul Pașca Marinel:  trebuie să ne gândim, pentru că facem un pas important; de exemplu,  ce
înseamnă regionalizarea;  Recașul poate fi  un pol puternic în partea aceasta a județului;  așa cum
spune și d-nul Nicula, fondurile accesate nu vor mai putea fi la fel de mari; haideți să ne mai gândim,
să mai discutăm și  să ne mai  consultăm; schimbarea la statul  de comună implică  și  o cheltuială
financiară din partea contribuabililor, vor fi obligați să își schimbe toate documentele; noi în fiecare
ședință facem trecerea imobilelor de pe comună pe oraș, apoi revenim la comună; există dorință, însă
să nu ne grăbim, avem timp și anul viitor să o facem, să nu luăm o hotărâre pripită, care ne poate
afecta în timp;
D-nul  primar:  dacă,  după ce emitem orice hotărâre,  constatăm,  de-a lungul  timpului,  că nu este
benefică comunității, se poate anula;
D-nul Pașca Marinel: d-nule primar, vă rog să o lăsați pe doamna secretar să se mai consulte și cu
alte persoane, eu știu că dacă emitem o astfel de hotărâre, stabilim data referendumului,  nu mai
putem da înapoi; va veni regionalizarea, imaginați-vă că tot ce înseamnă comune mici vor dispărea;
Recașul  ar  trebui  să  rămână  un  pol  important;  odată  cu  regionalizarea,  banii  nu  mai  pleacă  la
București,  nimeni  nu  va  putea  să  ne  mai  impună  taxele  locale;  în  ceea  ce  privește  majorarea
impozitului agricol, singurul afectat este Recașul, localitățile aparținătoare plătesc același impozit ca și
în anii trecuți
D-nul primar: dacă nu se poate anula, să ne spună doamna secretar; sub rezerva că, odată dată
fixată și  dacă există cadru legal  pentru a fi  anulată,  să mai  cugetăm;  eu zic  să supunem la vot
proiectul de hotărâre;
D-na secretar:  așa este, dacă emitem această hotărâre, nu va mai putea fi revocată; nu am aici
prevederile legale;
D-nul Pașca Marinel: haideți să mai amânăm această hotărâre o lună sau două, și doamna secretar
va discuta cu alte orășele care sunt mult mai avansate decât noi în această privință; de exemplu, la
Ciacova, deja s-a emis această hotărâre; sau la alte orășele din țară; există și proiecte care pot fi
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accesate de orașe, întrebați firmele de consultanță; de asemenea, trebuie văzut cum rămâne cu toate
asociațiile din care Orașul Recaș face parte (Apă-Canal, Deșeuri, etc.);
D-nul primar: și Ciacova și Gătaia au emis hotărârile de organizare a referendumului, am vorbit cu
primarii de acolo; încă nu au primit răspuns de la prefectură, însă știau și ei că sunt ceva inițiative la
nivelul  guvernului;  au spus că vor anula și ei  aceste hotărâri,  dacă va fi  cazul;  poate că, și  dacă
organizăm referendumul, nici oamenii nu sunt de acord sau nu se prezintă la vot;
D-nul Buga Ștefan: ar trebui să mai discutăm și cu cel de la Prefectură, să vedem ce răspuns avem
și de la ei;
D-nul Ciobanu Ioan: și eu sunt de părere că ar trebui să mai amânăm; noi avem niște proiecte în
care suntem implicați ca și oraș;
D-nul primar: dacă doamna secretar ne prezintă că nu se poate anula, ne mai gândim; dacă nu, luna
viitoare o punem din nou în discuție în ședința de Consiliu Local; este ultima amânare.
D-na secretar: o să încerc să vă dau un răspuns până la sfârșitul ședinței.

3.  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. 

4.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  extinderii  perioadei  de  trageri  din
finanțarea rambursabilă în valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: aveți și referatul întocmit de Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului  Recaş;
am făcut  economii  prin  alocarea de fonduri  guvernamentale pentru drumul  de la  Stanciova;  banii
economisiți  au fost folosiți  pentru asfaltare drumuri interioare la Recaș; vom merge cu decontările
până în luna decembrie 2016, apoi s-a încheiat; din linia de finanțare de 6.750.000 lei avem plătite
jumătate; nu stăm rău deloc; contractul e încheiat pe 3 ani, până în 2017; apoi putem să luăm un
credit și mai mare, dacă o să considerăm necesar. 

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

5.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  efectuării  de  transport  persoane  cu
autovehiculele TM-37-POR și TM-98-POR, înregistrate la Primăria oraşului Recas, a preșcolarilor și a
elevilor înscriși la toate unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș
(grădinițe, școli, liceu), a echipelor de fotbal, ansamblurilor folclorice, corurilor bisericeşti, precum și a
altor categorii de grupuri de persoane care participă la diferite acţiuni sau manifestări în care este
reprezentată Primăria Oraşului Recaș, atât pe raza administrativ-teriorială a Orașului Recaș, cât și în
afara acestuia.
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 trecerea gratuită în proprietatea numiților Ion Florin și
Ion Mirela Camelia a  terenului în suprafaţă de 158 / 3.597 m2, aferent imobilului situat în intravilanul
localității Bazoș nr. 183, oraş Recaş, înscris în C.F. nr. 401119 Recaş, nr. top. 397 - 398, cumpărat în
baza Legii 112/1995.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de o casă de la Legea nr. 112/1995; se acordă gratuit o cotă-parte din teren, în
funcție de suprafața ocupată de construcții.

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

7.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  prin  licitaţie  publică  a
terenului în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
410855  Recaș  (nr.  CF  nr.  2249  Izvin),  nr.  top.  313-314/b,  în  vederea  construirii  unei  locuințe
proprietate personală.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
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D-nul primar: este vorba de o încurcătură, încă din anul 2012, situația terenului trebuie rezolvată.
Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

8.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
concesionării prin licitaţie publică a unui număr de 27 terenuri în suprafață totală de 49,2769 ha situate
în extravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, în vederea amenjării unui parc de agrement.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  primar:  am mai  discutat  despre acest  lucru;  este vorba de terenul  de la  dealul  viilor  spre
Herneacova,  pe  partea  dreaptă,  unde  dorim  să  dăm posibilitatea  de  amenajare  a  unei  zone  de
agrement.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
9.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui

număr de 4 terenuri situate în intravilanul localității Herneacova, oraș Recaș, în vederea construirii de
locuințe proprietate personală.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: avem la ieșire din Herneacova, pe partea stângă, mai bine de 30 de parcele ce pot fi
atribuite conform prevederilor Legii nr. 15/2003; deși înainte de finalizarea P.U.Z.-ului mulți beneficiari
spuneau că sunt interesați, acum, când terenurile pot fi atribuite, nu mai vine nimeni să construiască;
așa  că  am  propus  scoaterea  la  licitație  a  acestor  terenuri,  poate  vor  fi  persoane  interesate  să
concesioneze.

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

10.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării de expertize tehnice a rețelei de
distribuție apă în localitatea Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: instalația de apă de sus din deal de la Izvin e aproape predată la Aquatim Timișoara,
mai  avem de făcut  câteva formalități;  vom preda pe tronsoane,  Izvin  și  Petrovaselo,  la  Bazoș e
finalizat  totul;  în timp ce cu Petrovaselo nu au nicio problemă, cei de la Aquatim nu vor să preia
Izvinul,  deoarece  au  informații  că  țevile  montate  acolo  sunt  de  mai  multe  dimensiuni;  conform
proiectului inițial, pe tot Izvinul, inclusiv pe străzi, ar fi trebuit montate țevi de 112 țoli, noi am mai făcut
1.680 m care nu erau făcuți și nici decontați; nu vor să ne preia Izvinul fără expertiză tehnică; va trebui
să contactăm o firmă de expertiză, care să fac expertizarea, să putem face predarea;
D-nul Pașca Marinel: există deja o expertiză tehnică judiciară, de ce mai facem alta ? la ce ne ajută ?
sistemul pe toate cele 3 localități funcționează, ar fi trebui să dea drumul la apă.
D-nul primar: cei de la Aquatim Timișoara nu vor să o ia în considerare, nu știu de ce; apa este la
intrare în Izvin, este cămin mare de distribuție cu celule fotovoltaice, în cele mai bune condiții, dar nu
vor să o preia fără sondaj; e vorba de vreo 8.000 – 10.000 lei, nu e scumpă, dar trebuie făcută, cred
că vor să aibă și un om de-al lor prezent;
D-nul Pașca Marinel: scrie în contractul celor 2 firme care au preluat de la Parabelum că vor prelua și
ce e pozitiv și ce e negativ; ar trebui ca celor 2 firme să nu li se plătească până nu vedem ce se
întâmplă cu Izvinul;
D-nul primar: celor 2 firme li s-a plătit exact ce au făcut în teren, pe bază de inventar la începutul
lucrării; o parte din lucrări sunt ascunse, noi ne-am bucurat când au fost de acord să preia contractul;
mai ales că este solicitarea celor de la Aquatim, nu putem să ne oprim acum, mai ales că e vorba de o
sumă atât de mică;

Se supune aprobării  proiectul de hotărâre, adoptat cu 12 voturi  “pentru” și 1 “abținere” –
domnul Pașca Marinel.  

11.    Discutarea proiectului  de hotărâre  privind aprobarea renunțării  la categoriile de lucrări ce
reprezintă  dispozitive  de  scurgere  (rigole,  podețe,  etc.)  din  cadrul  obiectivului  “Asfaltare  străzi
interioare în Recaș, județul Timiș: str. Mihai Eminescu, str. Armoniei, str. Bujorilor” până la definitivarea
ridicărilor topografice, vitale pentru dirijarea apelor spre exteriorul orașului în canalele magistrale.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar:  am avut cele 3 străzi,  str.  Mihai Eminescu, str.  Armoniei,  str.  Bujorilor care au fost
asfaltate; cu acceptul proiectantului și al dirigintelui de șantier, din dorința de a asfalta cât mai multe
drumuri, se fac note, conform prevederilor legale, de renunțare la rigole și la podețe, și, în aceleași
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condiții, să face asfaltarea și pe alte străzi; avem un memoriu justifcativ cu străzile pe care dorim să le
asfaltăm, lungimi, lățimi; lucrarea deja e începută; azi vreau doar o aprobarea că se poate renunța la
lucrările din contract și să trecem banii pe alte lucrări.
D-nul  Ciobanu  Ioan:  lucrările  se  vor  face  tot  cu  aceeași  firmă,  noi  aprobăm  doar  schimbarea
amplasamentului străzilor ?
D-nul primar: da, se vor face cu aceeași firmă, în cadrul U.A.T. Recaș.
D-nul Nicula Daniel: practic, banii pe care ar fi trebuit să îi plătim pentru unele străzi îi plătim tot lor,
pentru alte străzi.
D-nul Ciobanu Ioan: dacă noi am licitat pentru anumite străzi, să nu avem probleme.
D-nul primar: se fac lucrări de asafaltare exact după caietele noi de sarcini.

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

12.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  scutirii  de  la  plata  majorărilor  de
întârziere și penalităților aferente, obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe
și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice de pe raza administrativ-teritorială a Orașului
Recaș;
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: după cum știți, emitem o astfel de hotărâre în fiecare an; și a dat rezultate; sigur că sunt
niște restanțieri mai vechi, eu zic să le mai dăm o șansă până la sfârșitul anului 2016, apoi, de la 1
ianuarie 2017, intrăm pe executări silite; am desemnat o persoană din cadrul primăriei în acest sens,
am făcut somații, titluri executorii.
D-nul Ciobanu Ioan:  această hotărâre trebuie anunțată cetățăenilor,  să o ia la cunoștință cât mai
multi; să trimitem acasă adrese.
D-nul primar: da, așa vom face.
D-na secretar: trebuie să existe un termen de depunere al cererilor;
D-nul Ciobanu Ioan: propun ca termen de depunere al cererilor data de 15 decembrie 2016.
D-nul Pașca Marinel: în perioada 15 – 20 decembrie e greu să mai încasezi, oamenii nu prea mai
dau bani la primărie, se pregătesc de sărbători; propun ca termen limită de depunere al cererilor 1
decembrie 2016; și ei vor avea apoi timp să plătească debitul integal până la 31 decembrie 2016.

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

13.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării
imobilului Dispensar Medical Uman Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și spațiile conexe
activitării medicale.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: eu nu sunt împotrivă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale; vom da cuvântul doamnei
secretar; dacă se pune problema vânzării lor, propunerea mea este să cumpere ori toți, ori niciunul,
deci nu acceptăm, de exemplu, ca trei cabinete să se cumpere, iar resptul să ne aparțină; dacă tot
luăm hotărârea de a se vinde, vindem întreaga clădire; acum se solicită doar emiterea unui acord de
principiu; noi suntem de acord, cu condiția să nu se schimbe destinația clădirii.
D-na secretar: în prezent acel imobil figurează a făcând parte din domeniul public al Orașului Recaș,
conform  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  977/2002,  privind  atestarea  domeniului  public  al
Județului Timiș; în anul 2007 Consiliul Local Recaș a emis o hotărâre prin care acest imobil a fost
trecut în domeniul public; există câteva sentințe emise de Curtea de Apel prin care am fost obligați să
trecem acest imobil din domeniul public în domeniul privat; Ordonanța Guvernului nr. 68/2008 prevede
că spațiile medicale și cele în care se desfățoară activități conexe actului medical, se pot vinde, cu
aprobarea  Consiliului  Loca,  pe  baza  unui  raport  de  evaluare,  se  numește  o  comisie  care  să
urmărească aceste demersuri; chiar dacă persoanele interesate cumpără, sunt obligate să îi păstreze
destinația  de spațiu  medical  sau conex actului  medical;  periodic,  acea comisie  se  deplasează  la
fiecare spațiu vândut în parte și constată dacă se constată daca se respectă destinația pentru care a
fost vândut; în momentul în care se constată că cumpărătorul a schimbat destinația, Consiliul Local va
lua spațiul înapoi, fără ca cumpărătorul să poată contesta această decizie, restituindu-i cumpărătorului
suma de bani plătită; spațiul se poate achita integral sau cu un avans de minim 15%, la care se mai
adaugă dobânda.
D-nul Buga Ștefan: toți medicii din Dispensarul Uman Recaș doresc să îți cumpere spațiile ?
D-na Heinrich Ildiko (reprezentantă medici): da, toți dorim cumpărarea spațiilor.
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D-nul primar: având în vedere că legea prevede un minim de 15%, noi vom solicita un avans de 30%,
de preferat ar fi să achitați  prețul integral; clădirea este situată în centrul orașului Recaș, nu va fi
ieftină.
D-na Heinrich Ildiko (reprezentantă medici): toți medicii sunt aici pentru binele pacienților, dar vă
rog să țineți cont de faptul că toate investițiile la cabinetele medicale au fost făcute din banii nostri;
investiția primăriei este doar pe exterior; fiecare medic în parte și-a schimbat ușile, ferestrele, etc, pe
cheltuială proprie;
D-nul primar: avem o mulțime de hotărâri de consiliu prin care medicilor li s-a aprobat  scăderea din
plata chiriei a investițiilor făcute; fiecare medic și-a creat un confort în cabinetul propriu; așa cum scrie
și în contractul de concesiune, orice investiție se poate scădea din taxa de chirie, dar fiecare medic
avea obligația  ca înainte de a începe lucrările  să obțină din partea Consiliului  Local  un acord de
principiu,  să  ia  legătura  cu  o  firmă  specialăzată  care  să  întocmească  devizul  de  lucrări,  avem
persoane competente în cadrul serviciului de urbanism care ar fi putut superviza aceste lucrări, iar
medicul  beneficia  de scăderea investiției;  nu  este  vina noastră dacă unii  medici  nu  au respectat
această procedură; acordul de principiu în vederea vânzării nu ne obligă la nimic, Consiliul Local va
hotărâ în final.
D-nul Pașca Marinel: trebuie să anulăm HCL cu trecerea în domeniul public.
D-na secretar: și trebuie făcute toate formalitățile ca acest imobil să fie radiat de pe lista imobilelor
aflate în domeniului public al Județului Timiș

Se supune aprobării  proiectul de hotărâre,  adoptat 11 voturi  “pentru”  și 2  “abțineri” Fekete-
Mațedolean Codruța Ramona (caz de incompatibilitate) și Pașca Marinel.  

14.   Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român, respectiv
a Primăriei Comunei Recaș, în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local
Recaş,  a imobilului  teren în suprafață de 877 m2  și  a construcției  edificate,  situate în intravilanul
orașului Recaș nr. 123/D, înscris în CF nr. 404616 Recaș (nr. CF vechi 5525 Recaș), nr. top. 3 – 4 / 2 /
2 / b, 3 – 4 / 1  / 2 / b, 1 – 2 / 3 / 1 / 1 / 1 / b / 1.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  primar:  e  vorba de terenul  dintre blocuri,  unde își  desfășoară  activitatea S.C.  VES RECA
PLAST S.R.L. 
D-nul Pașca Marinel: ar fi bine să îl trecem în domeniul public, poate prindem vreun proiect.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 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
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.
D-nul primar: e vorba de terenul de la clădirea RUBIN din Recaș.

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 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.
D-nul primar: e vorba de apartamentul nr. 2 din clădirea RUBIN din Recaș.

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

17.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului  Român  în
domeniul privat 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 4669 Recaș), nr. top. 609-612/a/III.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de apartamentul nr. 3 din clădirea RUBIN din Recaș.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
18.    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
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suprafață de 1.304 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, 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).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de inginerul responsabil cu
mediul din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 12 voturi “pentru” , domnul Ciobanu Ioan
nu votează – conflict de interese. 

19.    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 727 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Bujorilor nr. 60, înscris în CF nr. 407275
Recaș (nr. CF vechi 2926 Recaș), nr. cad. 407275 (nr. top. 995-996).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: e vorba de terenul pe care este construită casa familiei Andriciuc.

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

20.   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  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).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar:  e  vorba de terenul  pe care este construită  casa familiei  Bojin;  ei  și-au și  exprimat
intenția de a cumpăra acest teren.

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

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 965 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 411912 Recaș (nr. CF vechi
3391 Recaș), nr. cad. 15 – 16 / 2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de secretarul orașului Recaș.

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

22.    Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu 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.

23.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  luarea  la  cunoștință,  analizarea,  însușirea  și
aprobarea raportului de evaluare întocmit 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 și raportului de evaluare.
D-nul primar: e vorba de terenul aferent fermei de la Armag – Recaș.

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

24.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind luarea  la  cunoștință,  analizarea,  însușirea  și
aprobarea raportului de evaluare întocmite în vederea efectuării  schimbului de teren între Primăria
orașului  Recaș și S.C. WEST AGREMENT CLUB S.R.L. Timișoara,  privind 5 terenuri în suprafață
totală de 31.331 m2 situate în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a
Orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

25.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numita Dașcău Livia, privind terenul
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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.

26.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  de  la  plata  taxelor  gunoiului  menajer
pentru un număr de 17 persoane fizice aflate în cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului
Local 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.

27.   Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Cătană Daniel Ilie, domiciliat în
localitatea Izvin, str. Preot Traian Pelea nr.  40, oraș Recaș,  de la plata taxei de coșerit,  încălzirea
imobilului clădire realizându-se pe centrală pe gaze-naturale; 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Nicula Daniel: trebuie să fim atenți să nu creem precendente periculoase, vor dori toți cetățenii
să nu mai plătească taxa de coșerit; vor veni multe persoane la primărie și vor cere scutirea pe motiv
că nu stau acolo,  etc.;  ar  trebui  să  facem niște  criterii;  propun  să amânăm acest  punct  până la
stabilirea unor criteria.
D-nul Pașca Marinel: cine are centrală pe gaz poate fi scutit, dar ceilalți nu pot fi scutiți, dacă se
întâmplă ceva Primăria va fi trasă la răspundere.
D-nul Antonescu Cosmin: cine nu mai folosește coșul și solicită scutirea, să dărâme coșul de pe
casă, oricum nu e folosit.

Se supune aprobării propunerea de amânare, adoptată cu unanimitate de voturi.

28.   Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea doamnei Jantovanu Maria, domiciliată în
orașul  Recaș,  str.  George  Enescu  nr.  63  (nr.  vechi  984),  de  la  plata  taxei  de  coșerit,  încălzirea
imobilului clădire realizându-se pe centrală pe gaze-naturale; 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: să procedăm ca la punctul 27. 

Se supune aprobării propunerea de amânare, adoptată cu unanimitate de voturi.

29.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  doamnei  Belici  Anca,  domiciliată  în
localitatea Petrovaselo  nr.  191 A,  oraș Recaș,  de la  plata taxei  de coșerit,  întrucât  a achiziționat
dispozitivul de curățat coșul de fum.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Pașca Marinel: propun să amânăm acest punct de pe ordinea de zi până vor merge câteva
persoane la imobilul solicitantei, să facem o anchetă socială.

Se supune aprobării propunerea de amânare, adoptată cu unanimitate de voturi.

30.     Discutarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local al oraşului
Recaş pe anul 2016 – nr. V.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: dau citire referatelor întocmite de Serviciul Economic din cadrul primăriei;

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

31.    Discutarea proiectului  de hotărâre privind rezilierea contractului  de concesiune nr.  3.104 /
07.03.2016, privind terenul în suprafață de 1.683 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș Recaș,
înscris în CF nr. 410855 Recaș, nr. cad. 410855, concesionar Picek Ioan;
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  rectificarea suprafeţei  de teren a imobilului  cu
destinaţia de locuinţa, aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, situat în orașul Recaș, strada
Câmpului nr. 4, înscris în CF nr. 411784 Recaș (nr. CF vechi 1702 Recaș), nr. top. 374 – 375, de la
1.410 m2 la 893 m2;
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D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar:  având în vedere că suprafața din teren este mai mică decât cea din teren, trebuie
emisă o hotărâre de consiliu prin care să se facă rectificarea cărții funciare, ulterior acestea fiind duse
la un notar, se vor face niște declarații notariale, și apoi se vor întabula în cartea Funciară.
D-na secretar: pe acest teren există 1 clădire, aflată în proprietatea primăriei, pe care dorim să o
apartamentăm,  fiind  închiriată  către  2  familii  diferite;  dacă  în  cartea  funciară  nu  apare  suprafața
corectă de teren, cei de la Oficiul de Cadastru nu operează apartamentarea. 

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

33.   Discutarea proiectului de hotărâre privind  rectificarea suprafeței imobilului teren aparținând
domeniului privat al Orașului Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
402750 Recaș (nr. CF vechi 20592 Izvin), nr. cad. 51301, de la 113.900 m2 la 111.261 m2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de Serviciul Economic din
cadrul Primăriei oraşului  Recaş.
D-nul primar: este aceeași situație ca la punctul 32; este vorba de terenul din extravilanul localității
Izvin unde va fi amplasată stația de gaze-naturale. 

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

34.    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 2.250 m2 situat în intravilanul orașului Recaș nr. 803, înscris în CF nr. 400636 Recaș (nr.
CF vechi 3591 Recaș), nr. top. 1019 – 1020 / a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de Serviciul Economic din
cadrul Primăriei oraşului  Recaş.
D-nul primar: e vorba de casa unde figurează ca proprietari familia Costa, Rădac și Manoleasa.

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

35.   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. Bujorilor nr. 10 (nr. vechi 255), înscris în
CF nr. 407822 Recaș (nr. CF vechi 4627 Recaș), nr. top. 715 – 716 b.
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 aprobarea concesionării  prin licitaţie  publică a
terenului în suprafață de 700 m2 situat în intravilanul localității  Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr.
406770 Recaș, nr. top. 406770, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.
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 emiterea acordului de principiu 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. cad. vechiCc 2956 / 1 /
33), 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. 

38.    Discutarea proiectului  de  hotărâre privind  exprimarea acordului  de principiu  în  vederea
intenției de a depune cererea de finanțare aferentă Programului Operațional Regional 2014 – 2020
POR/2016/3/3.1/B/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri Publice, ghidul aflându-se în consultare publică.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de Serviciul Economic din
cadrul Primăriei oraşului  Recaş.
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D-na  secretar:  cei  de  la  Liceul  Teoretic  Recaș  doresc  să  accesăm împreună  un  proiect  privind
anveloparea clădirii liceului și pentru alte spații.

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

39.   Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței
Energetice (P.I.E.E.) pentru unitatea administrativ-teritorială a Orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de Serviciul Economic din
cadrul Primăriei oraşului  Recaş.
D-nul primar: îl avem prezent azi cu noi pe domnul Balaci Adrian, de la care veți primi mai multe
amănunte. 
D-nul Balaci Adrian: la începutul acestui an, împreună cu Primăria Recaș și Primăria Bladiștea am
depus un proiect prin Programul Transfrontalier România – Serbia în privința îmbunătățirii iluminatului
public din Orașul Recaș; asta înseamnă montarea pe stâlpii de electricitate a unor lămpi cu led, și a
unui sistem software de monitorizare a acestora; pentru orașul Recaș proiectul respectiv are un buget
de aproximativ 750.000 euro, este deja în faza de evaluare economică, urmând ca în cursul lunii
octombrie  să  putem  semna  deja  contractul  de  finanțare;  în  ceea  ce  privește  programul  de
îmbunătățire a eficienței energetice pe U.A.T. Recaș, este un proiect propus prin Legea nr. 121 / 2014;
prin acest program se dorește anveloparea clădirii Liceului Teoretic Recaș și a clădirii tuturor școlilor
de  pe  raza  administrati-teritorială  a  Orașului  Recaș,  precum  și  modificarea  structurii  tehnice  a
acestora, în așa fel încât să avem cel puțin generatoare de apă caldă (prin panouri solare), centrale
eficiente energetic, puncte de distribuție a agentului termic acolo unde clădirile sunt mai apropiate (să
nu punem mai  multe centrale);  pentru orice informații  vă stăm la dispoziție,  sediul  nostru este la
parterul clădirii Consiliului Județean Timiș.
D-nul primar: bugetul primăriei este afectat financiar, și în ce măsură ? 
D-nul Balaci Adrian: cota de finanțare a primăriei va fi de 2% din valoarea proiectului; în general am
vizat  investiții  care să nu depășească  o finanțare  mai  mare de 15%; toate  aceste investiții  au  o
perioadă de recuperare foarte mare, deoarece economiile de energie care vor fi rezultate în urma
investițiilor  vor  fi  de  minim 50%;  programele  POR și  POIR propun un  minim de  30%;  doar  prin
înlocuirea ferestrelor putem să avem o economie de 35-40%; dacă mai punem o anvelopare de 50%,
dacă se schimbă sistemele de încălzire, economia va fi și mai mare; Recașul poate dispune de resturi
vegetale în cantități mari de la Cramele Recaș, de aceea eu propun utilizarea de centrale bio-gaz în
mod preponderent.

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

40.    Discutarea proiectului  de hotărâre privind  aprobarea modelului  de contract  de parteneriat
încheiat între Primăria orașului Recaș și S.C. TODYSTYLE S.R.L. Recaș privind sala de sport de la
Izvin, oraș Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Bumbuc Gheorghe: în modelul de contract se menționează că primăria se va deplasa pentru a
verifica; ce anume să verifice ? 
D-nul Ciobanu Ioan: modul în care sunt îndeplinite obligațiile stabilite prin acord.

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

41.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  constituirii  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară “ZUROBARA” a Județului Timiș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Bumbuc Gheorghe: cine înființează acastă asociație, cine e președintele ?
D-nul Pașca Marinel: președintele se alege după constituirea asociației.

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

42.    Luarea la cunoștință a intenției de schimbare a locației investiției de la „Piața de Vechituri
Recaș” în locația “Canal  POTOC” din strada Mihai Viteazul  Recaș privind efectuarea lucrărilor  de
amenajare cu gabioane.
D-nul primar: vom face un pod care va trece pe la Mura și o deviere spre strada unde stă familia
Ciocoi; ne gândeam să facem consolidarea cu gabioane de la podul de la Todea până la Szofran.
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D-nul Ciobanu Ioan:  dacă lucitația  s-a făcut  pentru o anumită lucrare,  să nu avem probleme că
schimbăm.
D-nul primar: cu acordul proiectantului, al constructorului și al beneficiarului se pot face schimbări,
banii sunt deja alocați.

43.    Luarea la cunoștință a adresei Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Recaș cu nr. 22.310 / 23.08.2016, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub nr. 12.525 / 29.08.2016.
D-na secretar: trebuie să facem demersurile pentru a da posibilitatea cetățenilor ca atunci când se
prezintă la caseria primăriei să poată face plata cu cardul.
D-nul primar: vom face toate demersurile necesare pentru achiziționarea acestui aparat.

44.    Diverse.
A). Domnul primar: cei de la Cramele Vigna ne-au invitat la o degustare de vin, pentru a ne cunoaște
mai bine; în împuternicesc pe domnul viceprimar să se ocupe de problemă, să fixăm o dată dacă
sunteți interesați să mergeți.

B). Domnul Buga Ștefan: cetățenii nu știu ce să facă cu buruienile din gradină
      Domnul primar: ziua de marți este stabilită pentru ridicarea resturilor de iarbă.

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 Cirpian Cosmin _______________________
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