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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 31 iulie 2017, ora 11:00, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 297 din 26 iulie 2017,
conform prevederilor art. 39 alin. (1) şi în temeiul art. 68 din Legea nr. 215 / 2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La şedinţă au participat 14 din cei 15 consilieri locali în funcție, primarul, viceprimarul,
secretarul, cetăţeni. Au lipsit domnul Crăciun Alexandru.

Primarul solicită numirea unui preşedinte de şedinţă. Având în vedere regulamentul
de funcționare al Consiliului Local Recaș, domnul Buga Ștefan va fi numit ca și președinte al
acestei ședințe.                                                                                  

              Acesta dă citire în plen procesului-verbal al şedinţei trecute. Adoptat cu unanimitate
de voturi.

   Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea dezmembrării imobilului teren
situat în intravilanul orașului  Recaș, în suprafaţă de 98.230 m2,  înscris in C.F. nr. 413438
Recaș, nr. cad. 413438, în 4 parcele de teren, conform avizului O.C.P.I. Timișoara cu numărul
110430 din data de 13.06.2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea dezmembrării  imobilului
teren situat în intravilanul orașului Recaș, în suprafaţă de 1.218 m2, înscris in C.F. nr. 401010
Recaș (nr. CF vechi 6255 Recaș), nr. cad. Cc 2943 / 1 / 1 / 4 / 4 / 3, în 2 parcele de teren,
conform planului de situaţie cu propunere de dezmembrare;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea
Funciară  a  terenului  categoria  de  folosință  pășune,  în  suprafață  de  46.400  m2 situat  în
extravilanul orașului Recaș, identificat ca și Ps 3190, conform Ordinului nr. 2098 / 24.08.1995;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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4. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Cooperativei
Agricole  de Producție  din  Izvin,  în  domeniul  privat  al  Oraşului  Recaş şi  în  administrarea
Consiliului  Local  Recaş,  a  imobilului  teren  în  suprafață  de 2.613 m2  situat  în  intravilanul
localității Izvin, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 413865 Recaș (nr. C.F. vechi 563 Izvin), nr. top.
51-52 / b / 2;

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 773 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Petalelor nr. 1
(nr. vechi 400 / 190), înscris în C.F. nr. 407824 Recaș (nr. CF vechi 394 Recaș), nr. top. 770 –
771 / a;

    Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. 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 340 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crișan nr. 6,
bl. 1 (nr. vechi bloc 114 / A), înscris în C.F. nr. 400896 Recaș (nr. CF vechi 5178 Recaș), nr.
top. 5 – 6 / 1 - 2 / 1 / 2;

    Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. 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  215  m2  situat  în  intravilanul  orașului  Recaș,  str.  Calea
Timișoarei nr. 43, bl. 1 (nr. vechi bloc 114 / B), înscris în C.F. nr. 401066 Recaș (nr. CF vechi
5136 Recaș), nr. top. 5 – 6 / 1 - 2 / 2;

    Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

8. 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 2.042 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în C.F. nr.
414052 Recaș (nr. CF vechi 2 Recaș), nr. top. 5 – 6 / 1 - 2 / 1 / 1 / a;

    Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

9. 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 600 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în C.F. nr.
413411 Recaș (nr. CF vechi 4008 Recaș), nr. top. 1 - 2 / 1 / 1;

    Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului
Român în domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a
imobilului teren în suprafață de 3.234 m2  situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș,
înscris în C.F. nr. 409702 Recaș, nr. cad. 409702;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numiții Costea Marius
și soția Costea Veronica - Adriana, privind terenurile în suprafață totală de 18.300 m2, situate
pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului
Recaș înscrise în CF nr. 406812 Recaș, nr. cad. 406812 (5.000 m2  - vie), CF nr. 406813
Recaș, nr. cad. 406813 (5.000 m2  - vie), CF nr. 413964 Recaș, nr. cad. 413964 (6.200 m2  -
vie), CF nr. 413969 Recaș, nr. cad. 413969 (2.100 m2 - vie);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea concesionării prin licitaţie
publică – metoda  “plic  închis”  a  unui  număr de 5 terenuri  situate în  intravilanul  localității
Herneacova, oraș Recaș, în vederea construirii de locuințe proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

13. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  închirierea  prin  licitație  publică,
metoda “plic închis”, a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434
Recaș, nr. cad. 413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul
orașului Recaș, înscris în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad. 413434, în vederea desfășurării de
activități economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață de
1.287  m2  situat  în  intravilanul  orașului  Recaș,  înscris  în  CF  nr.  413460  Recaș,  nr.  cad.
413460;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

15. 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.

16. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  de  la  plata  taxelor  de
salubrizare a unui  număr  de 7  persoane fizice aflate  în  cazuri  speciale  stabilite  conform
Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

17. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  reactualizarea  planului  anual  al
achizițiilor publice de la nivelul  Primăriei  orașului  Recaș pe anul 2017, aprobat inițial  prin
Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea
Consiliului Local al orașului Recaș nr. 28 / 31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al
orașului Recaș nr. 109 / 31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr.
153 / 10.05.2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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18. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  reactualizarea  planului  de  investiții
care se intenţionează a fi executate pe raza oraşului Recaş şi a localităţilor aparţinătoare în
anul  2017,  aprobat  inițial  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului  Recaș  nr.  31  /
31.01.2017,  actualizat ulterior  prin Hotărârea Consiliului  Local  al  orașului  Recaș nr.  110 /
31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 152 / 10.05.2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

19. Discutarea proiectului de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe durata de existență a obiectivelor SNT – “Dezvoltarea
pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria
– România – Ungaria – Austria (B.R.U.A.)”, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului
public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

20. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Gheran Gheorghe,
în calitate de proprietar al  apartamentului  cu nr.  4 din blocul nr. 3 situat în Recaș, Calea
Timișoarei nr. 43, de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, începând cu data
de 1 ianuarie 2018, în urma executării pe cheltuiala proprie a lucrărilor de intervenție pentru
creșterea performanței energetice a întregului imobil;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

21. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării imobilului teren în suprafață de 250 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Lucian
Blaga nr. 17A, înscris în C.F. nr. 400320 Recaș (nr. C.F. vechi 4933 Recaș), nr. cad. 400320
(nr. top. 2470-2471 / 13 / 27), către Tudor Aurel și soția Tudor Olivia Zamfira;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

22. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 897 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Teilor nr. 10,
oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406763 Recaș, nr. cadastral 406763, către Tufan Ilarian Viorel;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

23. Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune
nr. 39 / 04.01.2006, privind terenul în suprafață de 905 m2 situat în intravilanul orașului Recaș,
înscris în Cartea Funciară nr. 407699 Recaş (nr. CF vechi 5531 Recaș), nr. cadastral Cc 2956
/ 1 / 107, în urma solicitării concesionarului Miculaș Ioan;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

24. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  rezilierea contractului de atribuire în
folosință  gratuită  nr.  12.856  /  27.08.2015  și  a  contractului  de  concesiune  nr.  12.855  /
27.08.2015, privind terenul în suprafață de 500 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș
Recaș, înscris în CF nr. 406832 Recaș, nr. cad. 406832, beneficiar / concesionar Fercovici
Daniel,  ca  urmare  a  neîndeplinirii  obligației  de  a  construi  locuință  în  termenul  stipulat  în
contract;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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25. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind luarea  la  cunoștință,  analizarea,
însușirea  și  aprobarea  raportului  de  evaluare  întocmit  în  vederea  vânzării  terenului  în
suprafaţă de 701 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 96, înscris
în C.F. nr. 406383 Recaș (nr. CF vechi 2832 Recaș), nr. top. 5628/787), către S.C. CRAMELE
RECAȘ S.A, în calitate de proprietari ai construcției edificate pe acest teren;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

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

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

27. Diverse. 

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

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

1. Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Recaș şi  ale serviciilor şi instituţiilor publice locale, precum
și a indemnizaţiei  de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Orașului Recaș, începând cu
data de 1 iulie 2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării  terenului  în  suprafață de 28 m2 situat  în  extravilanul  localității  Izvin,  oraș Recaș,
înscris în CF nr. 413904 Recaș, nr. cad. 413904, către Chevereșan Iuliu;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunei Recaș
în  proprietatea  Orașului  Recaș  –  administrarea  Consiliului  Local  Recaș  a  terenului  în
suprafață de 360 m2 (358 m2 – suprafață măsurată) situat în intravilanul  Orașului  Recaș,
înscris în CF nr. 407752 Recaș, nr. cad. 407752;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Comisiei Locale de Fond Funciar Recaș –
reprezentată de primar, în contradictoriu cu Răcariu Florin Ioan, în dosarul nr. 16093/325/2017,
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect fond funciar; 

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Comisiei Locale de Fond Funciar Recaș –
reprezentată de primar, în contradictoriu cu Răcariu Iuliu Dumitru, în dosarul nr. 16094/325/2017,
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect fond funciar; 
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Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind completarea 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.

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  aprobarea  dezmembrării  imobilului  teren
situat în intravilanul orașului  Recaș, în suprafaţă de 98.230 m2,  înscris in C.F. nr. 413438
Recaș, nr. cad. 413438, în 4 parcele de teren, conform avizului O.C.P.I. Timișoara cu numărul
110430 din data de 13.06.2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

2.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului  teren
situat  în  intravilanul  orașului  Recaș,  în  suprafaţă de 1.218 m2,  înscris  in  C.F.  nr.  401010
Recaș (nr. CF vechi 6255 Recaș), nr. cad. Cc 2943 / 1 / 1 / 4 / 4 / 3, în 2 parcele de teren,
conform planului de situaţie cu propunere de dezmembrare.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

3.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind aprobarea  primei  întabulări  în  Cartea
Funciară  a  terenului  categoria  de  folosință  pășune,  în  suprafață  de  46.400  m2 situat  în
extravilanul orașului Recaș, identificat ca și Ps 3190, conform Ordinului nr. 2098 / 24.08.1995.
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  trecerea  din  proprietatea  Cooperativei
Agricole  de Producție  din  Izvin,  în  domeniul  privat  al  Oraşului  Recaş şi  în  administrarea
Consiliului  Local  Recaş,  a  imobilului  teren  în  suprafață  de 2.613 m2  situat  în  intravilanul
localității Izvin, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 413865 Recaș (nr. C.F. vechi 563 Izvin), nr. top.
51-52 / b / 2.
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 trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 773 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Petalelor nr. 1 (nr. vechi
400 / 190), înscris în C.F. nr. 407824 Recaș (nr. CF vechi 394 Recaș), nr. top. 770 – 771 / a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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6.   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 340 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, str. Crișan nr. 6, bl. 1 (nr.
vechi bloc 114 / A), înscris în C.F. nr. 400896 Recaș (nr. CF vechi 5178 Recaș), nr. top. 5 – 6 /
1 - 2 / 1 / 2.
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 trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 215 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 43,
bl. 1 (nr. vechi bloc 114 / B), înscris în C.F. nr. 401066 Recaș (nr. CF vechi 5136 Recaș), nr.
top. 5 – 6 / 1 - 2 / 2.
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 trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 2.042 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în C.F. nr. 414052
Recaș (nr. CF vechi 2 Recaș), nr. top. 5 – 6 / 1 - 2 / 1 / 1 / a.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

9.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 600 m2  situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în C.F. nr. 413411
Recaș (nr. CF vechi 4008 Recaș), nr. top. 1 - 2 / 1 / 1.
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 Statului Român în
domeniul privat al Oraşului Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului
teren în suprafață de 3.234 m2  situat în extravilanul localității Bazoș, oraș Recaș, înscris în
C.F. nr. 409702 Recaș, nr. cad. 409702.
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 emiterea acordului de principiu în vederea
efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numiții Costea Marius și soția
Costea Veronica - Adriana, privind terenurile în suprafață totală de 18.300 m2, situate pe raza
Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș
înscrise în CF nr. 406812 Recaș, nr. cad. 406812 (5.000 m2 - vie), CF nr. 406813 Recaș, nr.
cad. 406813 (5.000 m2  - vie), CF nr. 413964 Recaș, nr. cad. 413964 (6.200 m2  - vie), CF nr.
413969 Recaș, nr. cad. 413969 (2.100 m2 - vie).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
– Mocan Nicodim. 
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12. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică
– metoda “plic închis” a unui număr de 5 terenuri situate în intravilanul localității Herneacova,
oraș Recaș, în vederea construirii de locuințe proprietate personală.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre. 

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

13.   Discutarea proiectului de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, metoda “plic
închis”, a bateriei de garaje în suprafață de 197 m2, înscrisă în CF nr. 413434 Recaș, nr. cad.
413434-C1, edificată pe terenul în suprafață de 2.400 m2 situat în  intravilanul orașului Recaș,
înscris  în  CF  nr.  413434  Recaș,  nr.  cad.  413434,  în  vederea  desfășurării  de  activități
economice (service auto, vulcanizare, spălătorie auto).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
– Mocan Nicodim. 

14.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață de 1.287 m2

situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 413460 Recaș, nr. cad. 413460.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 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 unanimitate de voturi.  

16. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare a
unui număr de 7 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. 

17.  Discutarea proiectului de hotărâre privind  reactualizarea  planului anual al achizițiilor
publice de la nivelul  Primăriei  orașului  Recaș pe anul 2017, aprobat inițial  prin Hotărârea
Consiliului Local al orașului Recaș nr. 237 / 20.12.2016, modificat prin Hotărârea Consiliului
Local al orașului Recaș nr. 28 / 31.01.2017, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș
nr. 109 / 31.03.2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 153 / 10.05.2017.
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 reactualizarea planului de investiții care se
intenţionează a fi  executate pe raza oraşului  Recaş şi  a localităţilor  aparţinătoare în anul
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2017, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 31 / 31.01.2017,
actualizat ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 110 / 31.03.2017 și
prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr. 152 / 10.05.2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

19.    Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind  transmiterea în  folosință  gratuită  către
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe durata de existență a obiectivelor SNT – “Dezvoltarea
pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria
– România – Ungaria – Austria (B.R.U.A.)”, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului
public și privat al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Recaș, judeţ Timiș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

20.    Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Gheran Gheorghe, în
calitate  de  proprietar  al  apartamentului  cu  nr.  4  din  blocul  nr.  3  situat  în  Recaș,  Calea
Timișoarei nr. 43, de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, începând cu data
de 1 ianuarie 2018, în urma executării pe cheltuiala proprie a lucrărilor de intervenție pentru
creșterea performanței energetice a întregului imobil.
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 emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării imobilului teren în suprafață de 250 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, str. Lucian
Blaga nr. 17A, înscris în C.F. nr. 400320 Recaș (nr. C.F. vechi 4933 Recaș), nr. cad. 400320
(nr. top. 2470-2471 / 13 / 27), către Tudor Aurel și soția Tudor Olivia Zamfira.
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 emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 897 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Teilor nr. 10,
oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406763 Recaș, nr. cadastral 406763, către Tufan Ilarian Viorel.
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  rezilierea contractului de concesiune nr.
39 / 04.01.2006, privind terenul în suprafață de 905 m2 situat în intravilanul orașului Recaș,
înscris în Cartea Funciară nr. 407699 Recaş (nr. CF vechi 5531 Recaș), nr. cadastral Cc 2956
/ 1 / 107, în urma solicitării concesionarului Miculaș Ioan.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
– Mocan Nicodim. 

24.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rezilierea  contractului  de  atribuire  în
folosință  gratuită  nr.  12.856  /  27.08.2015  și  a  contractului  de  concesiune  nr.  12.855  /
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27.08.2015, privind terenul în suprafață de 500 m2 situat în intravilanul localității Izvin, oraș
Recaș, înscris în CF nr. 406832 Recaș, nr. cad. 406832, beneficiar / concesionar Fercovici
Daniel,  ca  urmare  a  neîndeplinirii  obligației  de  a  construi  locuință  în  termenul  stipulat  în
contract.
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 luarea la cunoștință, analizarea, însușirea
și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 701
m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 96, înscris în C.F. nr. 406383
Recaș (nr. CF vechi 2832 Recaș), nr. top. 5628/787), către S.C. CRAMELE RECAȘ S.A, 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. 

26.    Discutarea proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaș pe anul 2017 – nr. III.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului de specialitate.
D-nul primar: aveți toți referatul; vedeți că avem suma de 1.561,69 mii lei – fondul de rezervă
din anii precendenți, ce reprezintă excendentul bugetar la 31.12.2016 și pe care putem să îi
folosim în 2017; prin Hotărârea nr.  95 /  24.03.2017, Consiliului  Local  a aprobat utilizarea
acestui  excedent  pentru  amenajare  peisagistică  și  de  infrastructură  a  str.  Viei  și  Vinului
Recaș; am avut licitația pentru strada Viei și Vinului; nu se pot executa anul acesta pentru că
există contestații la licitație, deși noi eram dispuși să încheiem contractul încă din aprilie 2017;
ca să nu pierdem timpul din cauza contestațiilor, vom face alte lucrări cu banii care au fost
prevăzuți; nu vom cheltui întreaga sumă; din cei 1.561,69 mii lei vom realiza alte obiective de
investiții: elaborare studiu de fezabilitate și întocmire proiect tehnic amenajare pistă biciclete
pe str. Vinului, Oraș Recaș - 27,00 mii lei; întocmire P.U.Z. - zonă de agrement și sport - bazin
de înot didactic - 83,00 mii lei (investiție ce se va amenaja lângă stadion); întocmire P.U.Z.
Recaș - zonă locuințe și servicii - str. Vinului - 130,00 mii lei (de la Petre Măcinică  până la
intersecția cu drumul de duce la Petrovaselo și Herneacova); asistență tehnică prin diriginte
de șantier pentru amenajare construcție pentru protecția forajului nr. 2 Izvin aflat la intersecția
străzilor  Emilia  Lungu și  Octavian  Goga -  0,70  mii  lei;  asistență  tehnică prin  diriginte de
șantier  pentru  amenajare  trotuar  str.  Aluniș  -  0,70  mii  lei;  modernizare  bază sportivă  sat
Bazoș, Oraș Recaș - 213,10 mii lei; iluminat parcuri de joacă în satele aparținătoare orașului
Recaș -  70,00 mii  lei;  extindere  rețea  de iluminat  public  în  P.U.Z.  Izvin  -  150,00 mii  lei;
achiziție microbuz cu 21 locuri - 225,00 mii lei (se cumpără prin licitație, pentru transportul
elevilor și  al sportivilor);  amenajare cu gabioane a canalului  de evacuare ape reziduale și
pluviale Potoc între str. Mihai Viteazu și str. Cloșca - 395,00 mii lei; amenajare peisagistică și
de infrastructură a străzilor Viei și Vinului - 267,19 mii lei (în caz că se opresc cu contestațiile,
să avem o sumă de bani pentru începerea lucrărilor); la rubrica de majorări de venit la bugetul
local  s-au încasat  81,95 mii  lei  în  plus față de prevederea inițială,  iar  la  instrumentul  de
asistență pentru preaderare (IPA II) s-au încasat 126.765,98 euro (la cursul de schimb valutar
din ziua efectuării transferului din B.R.D. Recaș în Trezoreria Timișoara); veniturile încasate
(81,95 mii lei) vor fi folosite astfel: la Căminul Cultural Recaș – 35.000 lei (pentru reparații
curente, în vederea mutării Muzeului Recaș în această locație; de asemenea suma de 25.000
lei se vor utiliza pentru achizitionare mobilier și scaune pentru bibliotecă și casa de Cultură
Recaș); la sport am prevăzut 10.000 lei pentru achiziție de materiale sportive (mingi, etc.), și

10



echipamente sportive, iar 20.000 lei am prevăzut pentru reparații curente la sala de sport de
la Recaș; la asistența socială am prevăzut 13,00 mii  lei  pentru restituirea către Ministerul
Muncii și Justiției Sociale pentru proiectul social “Centru de zi pentru copii și familiile acestora,
aflate în situații de risc”, care nu s-a finalizat; doamna Știrbu Eleonora  motivează că atunci s-
a  schimbat  guvernul,  au  venit  tehnocrații  care  au  amânat  acest  proiect;  când  a  venit
aprobarea ne-au comunicat că în 2 luni trebuie predat la cheie, ceea ce ar fi fost imposibil; la
alte  cheltuieli  în  domeniul  agriculturii,  trebuie  să  achiziționăm  îngrășămintele  pe  care  le
administrăm pe pășunea vacilor – 30,50 mii lei; la capitolul  “drumuri și poduri”,  la reparații
curente am prevăzut suma de 256,00 mii lei deoarece trebuie să reparăm drumul din Dealul
Viei și până la Simei, trebuie refăcut complet fiindcă în luna septembrie 2017 va avea loc un
concurs  de echitație  foarte  mare  la  Herneacova;  la  începutul  anul  2017 am primit  de  la
Consiliul Județean Timiș 250.000 lei pentru drumuri; mai avem de acolo 155.000 lei și toată
lucrarea este estimată la 411.000 lei, avem caietul de sarcini făcut; la capitolul “transportul în
comun”, suma de 225,00 mii lei este prevăzută pentru achiziționarea unui microbuz de 21 de
locuri; la capitolul “străzi”, pe str. Crișan, la blocuri, trebuie să spargem tot, să facem o pantă
uniformă, modificăm trotuarul (va fi colorat), iar accesul auto se pavează – 98.000 lei; având
în vedere că toate sumele enunțate mai sus sunt prevăzute pentru bunuri, servicii și reparații
curente de maximă importanță și urgență, a trebuit să renunțăm la o investiție prevăzută inițial
(construcția 2 bucăți totemuri pe DN 6) în sumă de 174,00 mii lei.

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

27.  Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Recaș şi  ale serviciilor şi instituţiilor publice locale, precum
și a indemnizaţiei  de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Orașului Recaș, începând cu
data de 1 iulie 2017.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, notei de fundamentare și referatului de
specialitate.
D-nul primar: fiind un punct sensibil, trebuie tratat cu maximă seriozitate; se vor naște diferite
controverse, nemulțumiri, și contestații și chiar procese în instanță; legea nr. 153 / 2017 este
o lege fundamentală și bine-venită în instituțiile publice, după părerea mea, întrucât legea nr.
215/2001 este o lege care are multe lacune în ceea ce privește eficientizarea și calitatea
muncii în instituțiile publice, precum și în ce privește comportamentul unor funcționari publici
în  relațiile  cu  contribuabilii;  revenind  la  Legea  nr.  153/2017,  denumită  și  legea  prind
salarizarea personallului plătit din fonduri publice, a fost emisă tocmai în a da posibiliatea
conducerii din instituțiile publice de a face o diferențiere între angajații instituției publice (în
cazul  nostru – primărie)  în  ce privește volumul  de muncă pe care îl  prestează,  calitatea
serviciilor, și bine-nțeles în cadrul aceluiași serviciu – să se poată face și o diferențiere între
activitatea  prestată  de  un  șef  de  serviciu  și  subordonații  pe  care  îi  are  în  cadrul  acelui
serviciu; pentru Primăria orașului Recaș, conducerea instituției este reprezentată de primar,
viceprimar și secretar; conform organigramei în funcție (care este în schimbare), la nivelul
Primăriei orașului Recaș există, și noi le-am clasificat într-o oarecare importanță, de care am
ținut cont la stabilirea grilelor și coeficienților de salarizare; pot să vă spun că am colaborat în
întocmirea notei de fundamentare întreaga conducere a Primăriei orașului Recaș, împreună
cu reprezentantul Resurselor Umane, Serviciul economic și am avut și o discuție cu sindicatul
de la Timișoara la care suntem afiliați, întocmindu-se în acest sens și un proces-verbal; întreg
dosarul de ședință, modul în care s-a lucrat o să fie dat fiecărui angajat din primărie; aveți
fiecare în dosare grila de salarizare; după Legea nr. 153/2017, niciun funcționar public sau
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personal contractual nu are voie să depășească salariul viceprimarului; până în luna iunie eu
am luat net 3.200 lei, dar existau funcționari în primărie care luau 4.000 – 5.000 lei; consider
că această lege a venit ca să repare discrepanțele care au existat până acum; deci, precum
vedeți în anexa 1 – grila de salarizare, pe primul loc, după viceprimar, este secretarul; va
avea procent din indemnizație, de la minim 0,8 – 0,88; avem și un coeficient  între 3,6 și 4%,
și avem și un salar de bază între minim și maxim; asta este grila pe care noi am stabilit-o în
urma consultării și lecturării legii; mergem în jos pe grilă și vedeți arhitect-șef, șef serviciu
agricol,  etc,  toate  serviciile  pe  care  noi  le  avem  în  organigramă;  avem  procentul  din
indemnizație, coeficientul și salariul de bază minim și maxim; la pct. B. avem funcțiile publice
generale de execuție (funcționarii publici) care lucrează în diferite compartimente și servicii;
pe a doua pagină, în continuare avem funcții contractuale (nu sunt funcționari publici), atât de
conducere,  cât  și  de execuție (muncitori,  șoferi,  paznici,  pompieri,  etc.,  până la consilierii
primarului); fiecare om are o grilă și un coeficient pe care Consiliul Local desigur că îl poate
modifica în această ședință; dacă credeți, de exemplu, că la secretar, am făcut un procent de
indemnizație prea mare, sau am stabilit un coeficient mare, putem să discutăm și sigur că se
va supune la vot, și ce se va vota va intra în execuție; puteți face alte pronuneri, pe care să le
votați cu maximă seriozitate; vreau să amintesc aici că, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 153/2017, așa după cum eu am înțeles, salariile funcționarilor publici sau ale personalului
contractual pot fi  modificate lunar; salariile se fac de la 1 până în 7-8 ale lunii,  noi avem
ședință de Consiliu Local la sfârșitul lunii, eu, dacă o să consider că unul din angajați nu își
face datoria (primesc adrese / plângeri la corespondență, nu a trimis răspunsuri în termenul
legal, a avut un comportament deplasat față de contribuabili), eu o să vă aduc la cunoștință,
vin cu propunerea de micșorare a salariului, și se poate face, legea ne permite; dacă s-au
strecurat greșeli în ceea ce v-am expus până acum, avem posibilitatea de a modifica în luna
următoare; vreau să vă țin la cunoștință lunar cu privire la modificările intervnite la salarizare;
dacă am respectat ceea ce s-a hotărât în ședința Consiliului Local de la sfârșitul lunii, iar dacă
vor  fi  modificări  vă  vor  fi  aduse la  cunoștință;  pentru  a  asigura  o  transparență  totală,  în
punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017, v-am repartizat fiecăruia dintre dvs. o mapă, care,
pe lângă ordinea de zi și punctele suplimentare, cuprinde și toate documentele care au stat la
baza  emaborării  /  votării  acestui  proiect  de  hotărâre  (proiect  de  hotărâre,  nota  de
fundamentare pe care eu am făcut-o, grila, referatul de specialitate); deci, după cum am spus,
niciun angajat nu poate să depășească salariul viceprimarului; puteți să votați între cele 2
grile (minim și maxim); prin vot voi trebuie să ne dați acceptul ca noi, conducerea, în special
conducătorii insituției, să fixeze salariul minim și salariul maxim, sau între cele 2; și nu trebuie
să mire pe nimeni dacă un angajat are salariul minim și un altul are maxim; este posibilitatea
pe care legea mi-o dă, eu cunosc cel mai bine angajații primăriei și volumul de muncă al
fiecărui angajat, precum și modul cum se achită de sarcini; înainte de punerea în practică a
acestei legi în Primăria Recaș, am avut întâlniri, în special cu primarii de orașe din județul
Timiș, m-am consultat și cu alți primari din țară cu rang de oraș ca și al Recașului; m-am
consultat și cu președintele Asociaței Orașelor din România, care a participat la elaborarea
proiectului de lege și vreau să vă spun că am constatat că salariile din Primăria Recaș erau
mai mari  cu aproximativ  30% față de oricare primărie de oraș din județ;  nu am avut un
răspuns pe loc la acest lucru, mai ales la întâlnirea pe care am avut-o la Buziaș, vreo 6
primari: Recaș, Buziaș, Gătaia, Ciacova, Deta;  după aceea am aflat că era vorba de un spor
de 1.000 lei acordat în anul 2011; desigur că o să fie discuții că de ce la alte primării din județ
au crescut salariile semnificativ, iar la Primaria Recas salariile au staționat sau au crescut 
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foarte puțin sau chiar au scăzut; nu vreau să zic că acel spor a fost dat în mod nejustificat în
anul 2011, e vorba de o sentință civilă; chiar și în această situație vreau să vă informez că la
nivelul Primăriei orașului Recaș, aspect pe care l-am adus la cunoștință și domnului Negrei
(președintele Sindicatului Timișoara), că totalizând sumele cu salariile din legea veche și cu
legea nouă, în luna iulie este mai mare cu aprox. 10-15%; Legea nr. 153/2017, la stabilirea
salariului de bază am avut în vedere acordarea tuturor sporurilor (inclusiv cele de radiații), dar
nu este trecută în grila de salarizare sporul de noapte care se va aplica doar paznicilor din
primărie, pompierilor; mai există sporul de condiții  penibile (sporul rușinii) pentru cei de la
salubriuazare; tot ca spor,  în afara salariului  de bază, conform Legii nr. 153/2017, va mai
exista sporul pentru registrul electoral, pentru proiectele accesate pe fonduri europene (orice
funcționar public poate să primească un spor de 25% pentru fiecare proiect implementat,
dacă lucrează în cadrul implementării unui proiect), plata orelor suplimentare sau premii de
excelență (dacă desfășoară o activitate mai deosebită, își aduce contribuția în mod vădit la
îmbunătățirea activității primăriei, etc.); angajații care sunt nemulțumiți de salariul stabilit pot
face contestație și  pot merge în instanță; toate aceste aspecte sunt scrise în proiectul de
hotărâre; cam atât am avut de spus, am vrut să fac o sinteză, să fiu pe înțelesul tuturor; aș
vrea ca discuțiile și comentariile să se facă de către persoanele abilitate.
D-na Știrbu Eleonora (angajată): noi am înțeles că este o ședință publică; suntem aici 3 din
angajații  la  care  ne-au  fost  afectate  salariile  prin  această  nouă  grilă  de  salarizare;  doar
dumenavoastră ați stabilit acest salar; persoana care a întocmit acest stat de funcțiuni a fost
neavizată, nu face diferența între salar de bază și salar brut, nu știe ce înseamnă coeficient,
ne povestiți că în salariul de bază sunt băgate toate sporurile, pe când legea spune clar că
salariul  de  bază  la  funcțiile  de  execuție  pleacă  de  la  gradația  0;  asta  înseamnă  că  se
raportează la coeficienți; ne-ați dat niveluri minime și maxime; aș dori să știu unde ați găsit în
lege nivelurile minime și maxime; ați citit doar art. 11 unde spune clar în ce condiții stabiliți
salariul; mai scrie în lege că stabilirea salariului se face cu consultarea sindicatului; domnule
Tibi Negrei, la momentul consultării cu sindicatul exista această grilă de salarizare ? de ce nu
ați dat domilor consilieri salariile de pe luna iunie ? să se vadă că sunt doar 3 sau persoane
cărora le-a scăzut salariul, din care la 3 în mod substanțial; ne spuneți de importanța muncii,
de  calitatea  serviciilor  ?  doresc  să  vă  spun  că  Serviciul  Public  de  Asistență  Socială  și
Asistență  Medicală  din  cadrul  primăriei  este  singurul  serviciu  acreditat  de  Ministerul  de
Ministerul Muncii; aș vrea să întreb de ce nu a fost dezbătut acest proiect de hotărâre de
către consilieri  ? legea este foarte complexă, nu se poate pune pe ordinea de zi  pe lista
suplimentară, fără dezbateri; cine a văzut această grilă până astăzi ? cine o aprobă ? cine
stabilește salariile ? legea spune că Consiliul Local; nu ați avut când să analizați grila; vă rog
să îmi spuneți dacă ați văzut această grilă până astăzi; la ședința avută cu sindicatul, nu au
fost prezentate grilele de salarizare; art. 11 din Legea nr. 153/2017 are și aliniatul 2, conform
căruia nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau
autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa
nr. VIII cap. I lit. A pct. III; nomenclatorul trebuia respectat; coeficientul era un coeficient de
ierarhizare;  se  ierarhizează  funcțiile;  este  ca  o  piramidă;  există  baza  –  nu  se  poate  ca
muncitorul necalificat să aibă salar mai mare ca al unui șef de serviciu; iar salariile acestea se
stabilesc  pe funcții,  nu  pe  oameni;  unde  ați  găsit  în  lege că  stabilirea  salariului  se  face
nominal, pentru fiecare persoanî în parte ? se face pe funcțiile și posturile pe care le ocupă
oamenii;  confundați  măsurile  punitive  cu  stabilirea  salariilor;  dacă  aveți  probleme  cu  un
angajat  care nu îți  îndeplinește  obiectivele  nu puteți  să îl  sancționați  din  acest  punct  de
vedere; aveți la dispoziție legea prin care îl puteți sancționa; nu îl sancționați tăindu-i jumătate
din  salariu;  nu  văd  niciunde  criterii;  doamna  secretar,  există  undeva  criterii,  sau  un
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regulament de aplicare a acestei  legi  ? Consiliului  Local  ar  fi  trebuit  să stabilească niște
criterii; de ce domnului primar i se pare că activitatea este importantă doar în ceea privește
Compartimentul  de  Relații  cu  Publicul  ?  șefei  Serviciului  Agricol  este  singura  căreia  i-a
crescut salariul; dacă ați fi primit și salariile de pe luna iunie, ați fi văzut, comparativ, unde
crește și unde scade salariul; și sunt persoane care sunt foarte bine puse, acolo unde trebuie;
toată stima pentru faptul că ați crescut salariile muncitorilor, chiar era cazul; dar nu cred că
salariul  unui  muncitor  trebuie  să  depășească  salariul  unui  șef  serviciu;  există  acest
nomenclator  de  ierarhizare;  ierarhizare  înseamnă  o  scară;  toate  salariile  trebuie  să  se
întâlnească pe verticală între mine, ca șef serviciu, și ceilalți șefi de servicii; nu puteți ca la un
șef să îi dați un salariu mai mare și la alt șef un salariu mai mic; mai vorbim de principiul
egalității; șefii de servicii au aceleași responsabilități pe posturile pe care sunt, și au aceleași
complexitate  a muncii;  nu puteți  să faceți  diferențe între  persoanele care ocupă aceleași
funcții; legiuitorul a stabilit clar o grilă a acestor servicii; angajații au o motivație financiară, nu
vin în primărie ca să fie pe placul Consiliului Local; dacă luna viitoare domnul primar, la cât e
de supărat, să îmi mai taie încă jumătate din salariu ? sunt de acord ca salariul primarului să
crească, e și normal; dar să nu scadă salariul meu, în mod nejustificat.
D-nul Berzescu Doru – Adrian  (angajat): legea salarizării la Primăria Recaș este aplicată
după voința domnului primar; domnul primar se crede Dumnezeu, dar nu este așa, este doar
un inculpat în mai multe dosare, în unele din ele sunt și eu implicat; la nivelul primăriei Recaș
există posturi fictive; de ex: dacă o exemplificăm pe doamna Melinda Cernescu, care e șef
Serviciu Agricol și desfășoară activitatea de registratură, care este un post de execuție; mama
doamnei Cernescu, este femeie de servici la Căminul Cultural din Bazoș, câștigă  2.800 lei,
cât mine, care sunt Șeful Poliției Locale Recaș, și nu deschide ușa căminului; Ildiko Abraham
are 4 luni concediu pe an, și lucrează 6 ore / zi; paznicii lucrează o săptămână da și una nu, 8
ore / noapte; nu îndeplinesc orele, și au 3.500 lei salariu; dorm toată noaptea; Mihaela Purcel
este încadrată ca și femeie de servici, ar trebui să facă curățenie în primărie, la SPCLEP sau
la Căminul  Cultural,  și  are 3.300 lei  salariu;  nu face nimic din  toate acestea,  o ajută pe
Melinda;  la  stabilirea salariilor  nu a  participat  întreaga conducere;  din  ce am auzit  eu,  a
participat doamna Coman Irina; salariul meu nu este debitul lui Mariș Dumitru, de 15.000 lei,
pe care doamna Coman Irina i l-a scăzut în mod ilicit; de 2 zile mass-media vă informează că
salariile nu scad; toată lumea ar trebui să înțeleagă ceva din acele dezbateri; din câte știu eu,
Legea nr. 188/1999 nu s-a abrogat; acea lege se referă la funcționarii publici, nu Legea nr.
215/2001;  ați  desființat  toate gradele;  vă referiți  la atenția  acordată contribuabilor,  dar  nu
puneți  la  socoteală  timpul  pe  care  îl  desfășor  în  plus;  între  servicii  nu  trebuie  să  existe
diferențe; în primărie sunt angajați care nu au studiile necesare, nici măcar cele medii, dar au
salarii de peste 3.500 lei; salariile noastre au fost verificate de Curtea de Conturi în fiecare an,
sunt legale; 
D-nul Tiberiu Negrei (reprezentant Sindicat): aș dori să dăm citire în plen procesului-vebal
de consultare, nu de negociere, întocmit sub nr. 11.849 în data de 27.07.2017; aș vrea să mai
fac  niște  adăugiri;  ceea  ce  spune  doamna  Știrbu  este  100%  corect;  vineri,  în  data  de
28.07.2017, au fost ședințele de Consiliul Județean Timiș și la Primăria Timisoara prin care s-
au stabilit salariile la nivelul lor;  la niciuna din cele 2 instituții nu există varianta cu coeficienți
minimi și maximi; aceste ședințe au fost după întâlnirea de la Recaș, din data de 27.07.2017;
mă bucur că domnul primar a făcut referire la alte primării; până la această ora nu există
niciun oraș cu o hotărâre care să aprobe aceste salarii între minim și maxim; de exemplu,
Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara și Primăria Municipiului Lugoj nu au
coeficienți  între  minimi  și  maximi;  la  Primăria  Deta,  după  o  discuție  cu  domnul  primar
(propunerea inițială era la fel, cu minim și maxim), am ajuns la un consens să renunțe la plaja
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de minim și maxim, propunându-i valoarea maximă; hotărârea lor finală este în varianta cu
coeficienți maximi; la fel și la Buziaș, am avut o discuție cu domnul primar, propunerea inițială
fiind tot  cu coeficienți  minimi și  maximi,  și  acolo am avut parte de înțelegere, și  au făcut
propunerea cu coeficienți maximi; azi au ședință, la ora 15,00; există o singură execepție, la
Primăria  Gătaia,  unde,  am  fost  invitat  chiar  la  ședință,  dar  fără  o  consultare  prealabilă
efectivă, așa că i-am rugat să retragă proiectul de pe ordinea de zi; inițial, se dorea se se
meargă pe coeficienți  minimi  și  maximi;  dar  s-a retras  de pe ordinea de zi,  încă  nu s-a
discutat, nu au o hotărâre aprobată; la Primăria Ghiroda, propunerea inițială tot cu minim și
maxim,  dar  Consiliul  Local  nu  a  agreat  varianta  domnului  primar  și  a  mers  pe  varianta
maximă; nici la Sânnicolau Mare nu există o astfel de variantă; există Ordonanța de Urgență
nr. 20/2016, care a prevăzut ca persoanele care ocupă aceleași funcții să fie salarizate la
nivelul  maxim; există 2 Decizii  ale Curții  Constituționale,  obligatorii;  Decizia  nr.  724/2016,
obligă Parlamentul, Guvernul și autoritățile, ca persoanele care ocupă aceleași funcții să fie
salarizate la nivelul maxim; dacă legiuitorul ar fi permis o asemenea variantă, cu minime și
maxime, ar fi  dat această posibilitate și la funcțiile de demnitate publică, acolo unde sunt
trecuți primarii și viceprimarii, iar Consiliul Local să le stabilească indemnizațiile; nu a stabilit
nici măcar acolo minime și maxime; e un coeficient fix, ținând seama și de faptul că și unitățile
administrativ-teritoriale sunt ierarhizate, în funcție de numărul populației; revenind la proiectul
de hotărâre inițiat azi, există o chestie foarte gravă; pe statul de funcții propus nivelul minim
înseamnă scăderea salariului  la toată lumea; luna iulie propusă menține salariile din luna
iunie; dar asta nu înseamnă că din luna august 2017 salariile nu pot scădea; dacă dvs. veți
aproba așa ceva, domnul primar are pârghia de a micșora la toată lumea salariile; doar la
administrația locală există această execepție, de a nu avea o grilă de salarizare, ea fiind
lasată  în  competența  Consiliului  Local,  la  nicio  categorie  bugetară  nu  există  minime  și
maxime; va fi o salarizare stabilită pe fiecare persoană în parte; sunt diferențe foarte mari, și
de 2.000 lei; acest lucru va crea o nemulțumire majoră în Primăria Recaș; salariații, în loc să
își  desfășoare activitatea în cele mai bune condiții,  vor avea un factor de stres; având în
vedere faptul că se pot stabili salariile lună de lună, nu mai există o siguranță, nu mai există
predictibilitate  în  ceea  ce  privește  veniturile  salariale;  cu  tot  respectul,  ținând  cont  și  de
multele lucruri care ar trebui lămurite, cred că cea mai bună variantă ar fi, domnule primar –
în calitate de inițiator, să retrageți acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, pentru o mai
bună consultare a prevederilor noii legi a salarizării, pentru că este un proiect și o propunere
nelegală; dacă se va aproba în  această formă, vom avea foarte  multe  procese;  dacă se
aprobă  această  variantă,  vom  sesiza  prefectura  și  vom  contesta  hotărârea;  în  ceea  ce
privește  secretarii  și  adminitratorii  publici  ai  unității  administrativ-teritoriale,  ei  pot  avea
salariile la nivelul maxim, pentru că au o activitate extrem de importantă; și domnul primar
spunea că după primar și viceprimar vine secretarul; eu nu cred că doamna secretar poate să
avizele de legalitate o asemenea hotărâre.
D-na  secretar:  eu  am  luat  la  cunoștință  de  existența  acestui  punct  în  ziua  de  vineri,
28.07.2017, la ora 11,30; nu am participat efectiv la elaborarea acestui proiect de hotărâre;
nu am cunoștință de existența vreunui regulament sau de anumite criterii;  consider că nu
sunt respectate prevederile Legii nr. 153/2017; doresc să dau citire principiilor prevăzute de
art. 6 din această lege:  “Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza
urmatoarele principii: principiul legalitatii, ....,  principiul nediscriminarii..., principiul egalitatii...,
prin asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala; principiul importantei
sociale  a  muncii...,  principiul  stimularii  personalului  din  sectorul  bugetar...,  principiul
ierarhizarii,  pe  verticala,  cat  si  pe  orizontala,  ...,  principiul  transparentei  mecanismului  de
stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurarii predictibilitatii salariale pentru personalul
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din sectorul bugetar; principiul sustenabilitatii financiare, ..., principiul publicitatii...; consider că
primele 7 principii nu sunt respectate; din grila și statul de funcții primite în cursul zilei de
vineri am constat că există muncitori cu studii medii care au un salariu mai mare decât al unui
inspector de specialitate cu studii superioare; nu este legal ca în fiecare lună să ai un alt
salar,  nu  se  respectă  nomencolatorul  de  funcții  prevăzut  la  anexa  nr.  VIII  din  Legea  nr.
153/2017; am constatat faptul că unor persoane li se scade salariul; de asemenea, eu vineri
am  mai  avut  o  observație,  comunicată  verbal  domnului  primar  în  aceeași  zi,  privind
diferențierea  șefilor  de  servicii;  nu  pot  fi  salarizați  în  mod  diferit;  trebuie  respectată
ierarhizarea; șefii de servicii și arhitectul-șef sunt pe aceeași poziție, indiferent de specificul
activității;  după  cum se  poate  observa  în  anexa  nr.  1  la  proiectul  de  hotărâre,  cap.  I  –
FUNCȚIONARII  PUBLICI,  lit.  a)  Funcții  de  conducere,  șefii  serviciilor  existente  în  cadrul
Primăriei  orașului  Recaș  vor  avea,  începând  cu  01.07.2017,  procente  din  indemnizația
viceprimarului / coeficienți / salarii de bază minime și maxime diferite, fără a se indica criteriile
în baza cărora s-au stabilit; nu a fost elaborat un regulament propriu de stabilire a criteriilor în
funcție de care se stabilesc salariile de bază ale personalului bugetar; deși noua salarizare
propusă mă avantajează pe mine personal, având în vedere faptul că, în urma modificărilor
Legii nr. 215/2001, eu răspund, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru
faptele săvârșite în exercitarea atributiilor ce îmi revin, în conditiile legii, vă aduc la cunoștință
faptul  că nu voi  aviza de legalitate  hotărârea,  pe  care o consider  nelegală,  pentru  toate
motivele de mai sus.
D-nul primar: în expunerea avută am fost foarte explicit, și tot ceea ce am scris în nota de
fundamentare îmi asum, din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere legal; tot
ce am propus este perfect legal; dacă vorbim de salariile pe care le-am avut în perioada 2012
– 2016, doamna Știrbu Eleonora vorbind despre salariile pe verticală, vă aduc la cunoștință
faptul că a fost o perioadă de mai bine de un an când dumneaiei a avut salar de aproape
10.000 lei; în mandatul 2012 – 2016, am avut 2.700 lei salariu net; toți șefii de servicii au avut
peste 4.000 lei; prin această hotărâre eu voi avea undeva peste 6.000 lei net, iar doamna
secretar are un salar brut de 6.424 lei, undeva la 4.500 lei net; domnul Negrei a făcut niște
propuneri în procesul-verbal, pe care nu suntem obligați să le respectăm; aceleași lucruri pe
care le-am scris în nota de fundamentare le-am scris și în procesul-verbal de consultare și le-
am și  discutat  în  ședința de azi,  le  mențin  și  în  continuare;  domnul  Negrei  a  aminitit  că
celelalte  orașe au dat  maxim,  dar  v-am spus în  expunerea pe care  am avut-o  în  timpul
ședinței, că la întâlnirea cu ceilalți primari de orașe, ei nu au avut acei 1.000 lei în plus; sigur
că ei  le-au dat  maxim;  eu,  dacă le  dădeam maxim, vor  ajunge la  salarii  mai  mari  ca la
Primăria Timișoara și bugetul local va fi folosit doar la plata salariilor, nu mai facem nimic în
comunitate pentru că trebuie să dăm salariile;  felul  cum am procedat noi și  felul  cum au
procedat alții este problema lor; eu am venit cu un proiect de hotărâre pe care l-am susținut și
pe care mi-l  asum, inclusiv  legalitatea lui;  propun Consiliului  Local  să îl  voteze;  votul  vă
aparține dvs.; în discursul avut de doamna secretar amintește de principiile stipulate de lege,
al nediscriminării, al egalității, de exemplu; am avut în vedere să nu discriminez pe nimeni, și
să respect principiul egalității, tocmai prin volumul de muncă pe care îl are fiecare angajat; de
exemplu, șefa serviciului de asistență socială nu are atribuții în plus față de angajatele din
cadrul  acestui  serviciu;  există  un  echilibru  perfect  între  funcții;  eu  nu  sunt  de  acord  cu
amânarea  proiectului  de  hotărâre  și  trebuie  să  respectăm  salarizarea,  conform  legii  cu
aplicabilitate  de  la  data  de  1  iulie  2017;  dacă  este  ilegală  tăierea  salariilor  eu  suport
consecințele;  
D-na Știrbu Eleonora: nu am avut niciodată salariu 10.000 lei, vă rog să veniți cu probe care
să ateste ceea ce spuneți.
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D-nul Tiberiu Negrei (reprezentant Sindicat): mă așteptam ca domnul primar să își retragă
proiectul;  aș dori  să nu se politizeze acest subiect foarte delicat; apelez la dvs., domnilor
consilieri, având în vedere faptul că domnul primar, în calitate de inițiator, avea posibilitatea
de a retrage acest punct de pe ordinea de zi, dar nu a făcut-o, vă rog să votați împotrivă, în
urma supunerii la vot trebuind să vă exprimați punctul de vedere; foarte interesant este faptul
că domnul primar, inițial, a amintit de alte primării, dar, după aceea, nu mai contează cum fac
alții;  s-a dat această replică că nu există nicio primărie,  în momentul  de față,  la nivel  de
municipiu, Consiliu Județean și orașe care să aibe o asemenea variantă în prezent, dar acum
domnul primar spune că nu mai contează; eu zic că contează; e foarte important și ceea ce
spunea doamna secretar,  și  anume că nu avezează de legalitatea acestă hotărâre, și  vă
rugăm să țineți  cont  de asta,  pentru că de asta sunt  secretarii,  să avizeze de legalitate;
dumneavoastră vă veți exprima prin vot, și vă rog să respingeți acest proiect; acest proiect
lasă loc de interpretări; nu este respectat nomenclatorul de funcții; se ajunge la o încălcare de
lege  dacă  o  persoană  cu  studii  medii  depășește  un  șef;  este  o  problemă  majoră;  nu
întâmplător legiuitorul a prevăzut un nomenclator de funcții, el trebuie respectat; și trebuie
găsit un echilibur între aceste funcții, dar nicidecum cel de jos să depășească pe cineva cu
funcție de conducere;  trebuie să existe coeficienți fixi, nu minime și maxime, trebuie să aveți
în vedere nomenclatorul de funcții, nu se poate să facem din primării societăți comerciale; 
D-nul Ștefan Buga: dacă spuneți că există aprobate hotărâri la alte primării cu nivel minim și
maxim, deci înseamnă că domnul primar are dreptate când a propus un minim și maxim;
domnul primar este ordonatorul principal de credite; eu propun 2 amendamente, privitor la
voucherele de vacanță și celălalt la premiile de excelență individuale; nu consider că avem
angajați în primărie care să merite premii de excelență.
D-nul Tomuș Ciprian: de ce există coeficienți minim și maximi ? 
D-nul Tiberiu Negrei (reprezentant Sindicat): nu există în lege așa ceva, asta este doar la
nivelul Primăriei Recaș.
D-nul Ciobanu Ioan: până la ce sumă se poate ridica un salariu ? 
D-nul  Tiberiu  Negrei  (reprezentant  Sindicat):  nivelul  maxim al  salariului  brut  nu  poate
depăși indemnizația viceprimarului.
D-nul  Berzescu Doru – Adrian:  toți  angajații  au  o  motivație  financiară;  unele  salarii  au
crecut, chiar și cu 600 lei, acolo nu spunem că este afectat bugetul local.
D-nul Mocan Nicodim: eu cred că această lege este proastă, și lăsată pe umerii Consiliului
Local; indiferent ce discuții sunt, ar trebui să mergeți după merite; un muncitor necalificat are
un salariu,  la fiecare compartiment,  cred eu, există o grilă; puteți  să faceți  o diferență pe
criterii de vechime; puneți totul pe Consiliul Local, apoi ne trezim că lumea este supărată pe
noi pentru că am tăiat salariile. 
D-nul  Nicula Daniel:  până la  aprobarea acestei  legi,  noi  am avut  obligația  de a aproba
organigrama și statul de funcții; doamna secretar ne-a spus că nu pune avizul de legalitate;
aveși grijă, pentru că răspunderea revine Consiliului Local; eu m-am uitat pe statul de funcții
propus, și, chiar dacă au beneficiat de acei 1.000 lei, vă spun, în calitate de fost viceprimar,
că volumul de muncă este foarte mare; nu mi se pare normal să scadă salariile; la începutul
fiecărui an se fac evaluările, se obțin calificative, pe baza mai multor criterii; oricărui angajat i
se poate cerere un raport de activitate, i se poate diminua salariul dacă se constată că nu își
face treaba, prin comisia de disciplină; trebuie să existe dialog, astfel ca lucrurile să se poată
așeza.
D-nul Așchiopoae: există un referat de specialiate întocmit de resursele umane și vizat de
Serviciul Economic; câte funcții avem ocupate ?  
D-na Miheț Ramona: sunt 60 persoane.
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D-nul Așchiopoae: deci din 60 persoane sunt doar 3 nemultumiți.
D-nul Tiberiu Negrei (reprezentant Sindicat):  sunt și  alte persoane nemulțumite, eu am
venit aici în calitate de reprezentant al lor, nu am venit în nume propriu.
D-nul primar: legea permite acordarea premiilor de excelență; voucherele de vacanță se vor
acorda conform legii; la fel și norma de hrană, care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2018;
îl contrazic pe domnul Mocanu, legea nu este foarte proastă, eu sunt de părere că este foarte
bună; este, într-adevăr, lăsată la latitudinea Consiliului Local; conducerea instituției știe cel
mai bine care sunt problemele într-o primărie, știe volumul de muncă al fiecărui angajat; în
ceea  ce  privește  avizul  de  legalitate  dat  de  doamna secretar,  vreau  să  văd  obiecțiunile
doamnei secretar, prin care spune că suntem în afara legii; salariile nu scad decât cu foarte
mici excepții; în ceea ce privește raportul de activitate întocmit de angajați, acesta ajunge la
primar sau la viceprimar; noi știm chiar cel mai bine fiecare ce lucrează, nu ne luăm după
hârtii multe scrise fără rost; dacă l-aș fi chemat pe domnul Negrei de când am început să
lucrăm pe această lege, și l-aș fi rugat să facă el proiectul de hotărâre, sunt convins că ar fi
venit cu o salarizare sub limita lunii iunie.
D-nul  Negrei:  domnule  primar,  recunoașteți  că  aplicarea  acestei  hotărâri  prin  aprobarea
nivelului  minim duce la  diminuarea salariilor  în  luna august  ?  vă  rog să  respingeți  acest
proiect de hotărâre.
D-nul primar: eu vorbesc de suma totală, pe mine mă interesează raportul dintre venituri și
cheltuieli.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 12 voturi “pentru” și 2 “abțineri” –
Mocan Nicodim, Nicula Daniel Silviu. 

28.   Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea
vânzării  terenului  în  suprafață de 28 m2 situat  în  extravilanul  localității  Izvin,  oraș Recaș,
înscris în CF nr. 413904 Recaș, nr. cad. 413904, către Chevereșan Iuliu.
D-nul  președinte:  dă  citire  proiectului  de  hotărâre,  expunerii  de  motive  și  referatului  de
specialitate.

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

29.   Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunei Recaș în
proprietatea Orașului Recaș – administrarea Consiliului Local Recaș a terenului în suprafață
de 360 m2 (358 m2 – suprafață măsurată) situat în intravilanul Orașului Recaș, înscris în CF
nr. 407752 Recaș, nr. cad. 407752.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului de specialitate.

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

30.   Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Comisiei Locale de Fond Funciar Recaș –
reprezentată de primar, în contradictoriu cu Răcariu Florin Ioan, în dosarul nr. 16093/325/2017,
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect fond funciar.
D-nul  președinte:  dă  citire  proiectului  de  hotărâre,  expunerii  de  motive  și  referatului  de
specialitate.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
– Mocan Nicodim. 

31.   Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură
în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Comisiei Locale de Fond Funciar Recaș –
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reprezentată de primar, în contradictoriu cu Răcariu Iuliu Dumitru, în dosarul nr. 16094/325/2017,
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect fond funciar.
D-nul  președinte:  dă  citire  proiectului  de  hotărâre,  expunerii  de  motive  și  referatului  de
specialitate.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 13 voturi “pentru” și 1 “abținere”
– Mocan Nicodim. 

32.    Discutarea proiectului de hotărâre privind completarea 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 și procesului-verbal întocmit de comisia
pentru soluționarea cererilor depuse în baza prevederilor Legii nr. 15/2003.

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

33.  Diverse.-------
A). D-nul Mocan Nicodim: când se dă drumul la apă pe localitatea Izvin ? și la asfaltări ? 
      D-nul primar: lucrările durează; asfaltarea pe str. Aleea Sportivilor a fost adjudecată de
S.C. AGREMIN Lugoj, iar str. Mihai Eminescu a fost adjudecată de S.C. PORR CONSTRUCT
S.R.L., dar avem contestație la ele. 
B).  D-na Pop Ana:  problema câinilor  nu s-a rezolvat  deloc în  Herneacova;  pe str.  Școlii
Ajutătoare din Recaș pietonii circulă pe stradă, nu există trotuare 
      D-nul primar: o să încercăm să rezolvăm problema câinilor; pe str. Școlii nu cred că se
vor face troturare, pentru că există stâlpii de curent în drum.
C). D-nul Nicula Daniel: vă rog să luați în considerare montarea unui scaun care să ducă
pacienții la et. 1 și 2 la Dispensarul Uman. 

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

        Președinte de ședință                       Secretar oraș 
                            Ștefan BUGA                                           Jr. Cătălina MOLDOVAN
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