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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  31  mai  2017,  ora  11:00,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr.  213 din 25 mai 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  toți  cei  13  consilieri  locali  în  funcție,  primarul,  viceprimarul,
secretarul, cetăţeni. La ședință sunt prezenți și domnul Amăriuței Radu și Pavel Aurel - Adrian, în
calitate de supleanți pe lista Partidului Social Democrat, urmând a fi validați în funcția de consilieri
locali, după verificarea documentelor de către comisia de validare din cadrul Consiliului Local al
orașului Recaș.

Primarul solicită numirea unui preşedinte de şedinţă. Având în vedere regulamentul de
funcționare al Consiliului Local Recaș, domnul Buga Ștefan va fi 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. Modificare componență comisia de validare din cadrul Consiliului Local al orașului
Recaș.

2. Validarea mandatului de consilier local al domnului Amăriuței Radu.

3. Validare mandat de consilier local al domnului Pavel Aurel – Adrian.

4. Depunere jurământ consilier local Amăriuței Radu.

5. Depunere jurământ consilier local Pavel Aurel - Adrian.

6. Numirea consilierului  local  ___________ în comisia de specialitate nr.  1 (buget-
finanţe,  studii,  prognoze economico-sociale,  administrarea  domeniului  public  si  privat,  servicii
publice,  comerţ,  agricultură  şi  turism)  din  cadrul  Consiliului  Local  al  oraşului  Recaş,  pentru
perioada 2017- 2020.

7. Numirea  consilierului  local  ___________  în  comisia  de  specialitate  nr.  3
(administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate,
cultură,  tineret  şi  sport)  din cadrul  Consiliului  Local  al  oraşului  Recaş,  pentru perioada 2017-
2020.

8. Discutarea proiectului de hotărâre privind reactualizarea comisiei de reorganizare a
Primăriei orașului Recaș, nominalizată inițial prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr.
187 / 29.11.2016;
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Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
9. Discutarea proiectului de hotărâre  privind  scutirea de la plata taxelor de salubrizare a

unui număr de 12 persoane fizice aflate în cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului
Local al Orașului Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

10. Discutarea proiectului de hotărâre privind 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.

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea
și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 7.700
m2, situat în extravilanul orașului Recaș,  înscris în C.F. nr. 413748 Recaș, nr.cad. 413748, către
Mațedolean Letiția și Mațedolean Ion, în calitate de proprietari ai terenului învecinat;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

12. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind emiterea acordului  de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 705 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Octavian Goga
nr. 83, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406415 Recaș, nr. cadastral 406415, către Hrițac Daniel;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

13. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea  vânzării  terenului  în  suprafaţă  de  700  m2,  situat  în  intravilanul  localității  Izvin,  str.
Trandafirilor nr.  24, oraș Recaș, înscris în C.F. nr.  406843 Recaș, nr.  cadastral  406843, către
Napeu Carmen;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

14. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind emiterea  acordului  de  principiu  în
vederea  vânzării  terenului  în  suprafaţă  de  512  m2,  situat  în  intravilanul  orașului  Recaș,  str.
Plopilor, nr. 29, înscris în C.F. nr. 402958 Recaș (nr. CF vechi 6921 Recaș), nr. cadastral 402958
(nr. cad. vechi Cc 2956 / 1 / 111 / b), către Perju Constantin și Perju Raluca - Lavinia;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român
– administrarea operativă a Consiliului Popular al comunei Recaș, în domeniul privat al Oraşului
Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 145 m2 situat
în intravilanul orașului Recaș, str. Rozelor nr. 18 (nr. vechi 753), înscris în C.F. nr. 407851 Recaș
(nr. C.F. vechi 1812 Recaș), nr. top. 1093 / b – 1094 / c;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

16. Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei
Recaș  în  domeniul  privat  al  Oraşului  Recaș  şi  în  administrarea  Consiliului  Local  Recaş,  a
imobilului teren în suprafață de 577 m2, situat pe raza localității Izvin, oraș Recaș, înscris în C.F.
nr. 406826 Recaș, nr. cad. 406826;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

17. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară
a unui număr de 2 drumuri publice situate în intravilanul Orașului Recaș;
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Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

18. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  rezilierea contractului  de închiriere  nr.
2.178 / 04.03.2002, privind spațiul situat în localitatea Petrovaselo, oraș Recaș, compus din 2
încăperi în suprafață totală de 24 m2, în urma solicitării reprezentanților chiriașei, Uniunea Sârbilor
din România;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

19. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numitul Novacovici Iovan, privind
terenurile în suprafață totală de 3.260 m2, categoria de folosință pășune, situate în extravilanul
localității Petrovaselo, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș înscrise în CF
nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2 (1.200 m2), respectiv CF nr.
413671 Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

20. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  devizului  general  revizuit
pentru obiectivul de investiții “Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, oraș Recaș”;

      Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

21. Discutarea proiectului de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor existente
în localitatea Nadăș (vatra satului), oraș Recaș;

   Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

22. Discutarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea închirierii  prin licitaţie publică prin
metoda “ofertă în plic închis” a suprafeței totale de 9,26 ha (Ps 338 – 2,31 ha + Ps 350 – 6,955,7
ha),  pajiște  aflată  în  domeniul  privat  al  Orașului  Recaș,  situată  administrativ  în  extravilanul
localității Nadăș, oraș Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

23. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  aprobarea concesionării  prin licitaţie publică
prin metoda “ofertă în plic închis”  a terenului în suprafață de 577 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406826 Recaș, nr. cad. 406826, în vederea construirii unei
locuințe proprietate personală;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

24. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit
în  vederea  vânzării  la  licitație  publică  prin  metoda  “plic  închis”  a  imobilului  teren  situat  în
intravilanul orașului Recaș, str. Crișan, nr. 8, în suprafață de 965 m2, înscris în C.F. nr. 411912
Recaș (nr. C.F. vechi 3391 Recaș), nr. top. 15 – 16 / 2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

25. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Moldovan Traian de la plata
taxei  de pășunat  începând cu data  de 14.03.2017 pentru  terenurile  situate  pe raza localității
Stanciova, oraș Recaș, categoria de folosință pășune, în suprafață totală de 24,23 ha;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

26. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Cernescu Simion de la plata
impozitului pentru terenul în suprafață de 20.000 m2 situat în extravilanul localității Bazoșu Vechi,
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oraș Recaș, înscris în CF nr. 413168 Recaș, nr. cad. 413168 (tarla 160, parcela 3), pe o perioadă
de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
27. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  scutirea  domnului  Cernescu  Cosmin  –

Laurențiu de la plata impozitului pentru un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității
Bazoșu Vechi, oraș Recaș, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

28. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe
Herneacova în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

29. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  5.000  lei  Bisericii
Penticostale  ‘’Învierea’’  din  orașul  Recaș,  în  vederea  realizării  unor  lucrări  necesare  bunei
funcționări a lăcașului de cult;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

30. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  6.000  lei  cu  ocazia
desfășurării Festivalului Multietnic Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie
2017;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

31. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  bilanțului  contabil  la  data  de
31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L.;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

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

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

33. Diverse. 

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

Primarul  oraşului  Recaş  solicită  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  7  puncte,  după  cum
urmează:

1. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară
a terenului categoria de folosință pășune, în suprafață de 2.022 m2 situată în intravilanul orașului
Recaș, identificată ca și Ps 2, nr. top. 1606 / 1 / 1 / 2 / 1 / 7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / a / 1 / 1 / 1 /
1 / 1 / 2;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării  unui sprijin financiar în
sumă de 5.000 lei domnului Pleșa Liviu, aflat într-o stare de boală avansată (limfoganglion cu
structură  parțial  ștearsă  prin  proliferare  tumorală  limfoidă  malignă  difuză  cu  celulă  medie  cu
aspect monocitoid (nucleu rotunjit, citoplasmă bogată); focal, resturi de foliculi limfoizi reactivi);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
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3. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
intocmirii unei documentatii tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare
rutieră şi pietonală (verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
4. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  acordarea  în  mod  gratuit  de  pământ  de

umplutură,  pomi  ornamentali  sau  fructiferi,  araci  susținere  pomi,  cetățenilor  de  pe  raza
administrativ-teritorială a Orașului Recaș care doresc plantarea lor în fața imobilelor construcție,
pe domeniul public al Orașului Recaș;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea  rapoartelor  de  evaluare  întocmite  în  vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între
Primăria orașului Recaș și numitul Sarchiz Mihai, privind terenurile categoria de folosință pășune
în suprafață totală de 7.947 m2    (7.752 m2 suprafață măsurată) situate în extravilanul localității
Nadăș, orașul Recaș, înscrise în CF nr. 413861 Recaș, nr. cad. 413861 (1.620 m2), CF nr. 413708
Recaș, nr. cad. 413708 (3.100 m2, măsurată 2.905 m2) și CF nr. 413864 Recaș, nr. cad. 413864
(3.227 m2);

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de
Ordine Publică de la nivelul Primăriei Orașului Recaș.

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind exprimarea disponibilității Consiliului Local al
Orașului Recaș de a prelua în domeniul public al Orașului Recaș din domeniul public al statului și
din proprietatea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Timiș, a imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr.
CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E, atelier
mecanic, șopron, wc, depozit carburanți, magazii, cocină, bazin soluții, groapă de var.

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.  Modificare componență comisia de validare din cadrul Consiliului Local al orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Ciobanu Ioan: eu propun ca din această comisie să facă parte domnii Carcea Constantin
și Tomuș Ciprian Cosmin.
D-nul Carcea Constatin:  în conformitate cu prevederile legale, comisia s-a retras și și-a ales
componeța;  CARCEA  CONSTANTIN  –  președinte,  FEKETE-MAȚEDOLEAN  CODRUȚA
RAMONA – secretar, BUGA ȘTEFAN – membru, TOMUȘ CIPRIAN COSMIN – membru, RUS
AUGUSTIN – membru.

Se supun aprobării cele 2 propuneri, aprobate cu unanimitate de voturi. 

2.  Validarea mandatului de consilier local al domnului Amăriuței Radu.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre; voi invita comisia de validare să se retragă
pentru a studia documentele supleantului Amăriuței Radu.
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D-nul  Carcea  Constatin:  în  urma  studierii  documentelor  nu  se  constată  nici  o  situaţie  de
incompatibilitate, așa că am hotărât cu unanimitate de voturi supunerea spre aprobare a validării
mandatului d-lui Amăriuței Radu.

Se supune aprobarea validarea mandatului, adoptat cu unanimitate de voturi.  
3.  Validare mandat de consilier local al domnului Pavel Aurel – Adrian.

D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  Carcea  Constatin:  în  urma  studierii  documentelor  nu  se  constată  nici  o  situaţie  de
incompatibilitate, așa că am hotărât cu unanimitate de voturi supunerea spre aprobare a validării
mandatului d-lui Pavel Aurel - Adrian.

Se supune aprobării validarea mandatului, adoptat cu unanimitate de voturi. 

4.  Depunere jurământ consilier local Amăriuței Radu.
D-nul președinte: domnule Amăriuței Radu, vă rog să procedați la citirea jurământului.

5.   Depunere jurământ consilier local Pavel Aurel – Adrian.
D-nul președinte: domnule Pavel Aurel - Adrian, vă rog să procedați la citirea jurământului. 

6.   Numirea consilierului local ___________ în comisia de specialitate nr.  1 (buget-finanţe,
studii,  prognoze economico-sociale,  administrarea domeniului  public  si  privat,  servicii  publice,
comerţ, agricultură şi turism) din cadrul Consiliului Local al oraşului Recaş, pentru perioada 2017-
2020.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Carcea Constantin: propun pe domnul Pavel Aurel Adrian pentru comisia nr. 1.

Se supune la vot propunerea, aprobată cu 14 voturi  “pentru” + 1 „abținere” – Pavel Aurel
Adrian.

7.   Numirea consilierului  local  ___________ în comisia de specialitate  nr.  3 (administraţie
publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret
şi sport) din cadrul Consiliului Local al oraşului Recaş, pentru perioada 2017- 2020.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul Carcea Constantin: propun pe domnul Amăriuței Radu pentru comisia nr. 3.

Se supune la vot propunerea, aprobată cu 14 voturi  “pentru” + 1 „abținere” – Amăriuței
Radu.

8.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  reactualizarea  comisiei  de  reorganizare  a
Primăriei orașului Recaș, nominalizată inițial prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Recaș nr.
187 / 29.11.2016.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-na secretar: este acea comisie din care au făcut parte domnul Antonescu Cosmin Ciprian și
domnul Bumbuc Gheorghe; a fost înființată în cazul în care se dorește reorganizarea aparatului
propriu al  primarului  orașului  Recaș, pentru a lua parte la consultări  în acest sens; având în
vedere faptul că domnul Bumbuc Gheorghe nu mai are calitatea de consilier local, trebuie să
nominalizați o altă persoană în locul lui. 
D-nul Ciobanu Ioan: propun pe domnul Tomuș Ciprian Cosmin. 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 14 voturi  “pentru”  și  1 “abținere” –
Tomuș Ciprian Cosmin.   

9.  Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor de salubrizare a unui
număr de 12 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.
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Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

10. 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. 

11. Discutarea proiectului  de hotărâre  privind luarea la  cunoștință,  analizarea,  însușirea și
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 7.700 m2,
situat în extravilanul  orașului  Recaș,  înscris în C.F.  nr.  413748 Recaș, nr.cad. 413748, către
Mațedolean Letiția și Mațedolean Ion, în calitate de proprietari ai terenului învecinat.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu 14 voturi  “pentru”  și  1  “abținere” -
incompatibilitate, Fekete – Mațedolean Codruța Ramona. 

12. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 705 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Octavian Goga
nr. 83, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406415 Recaș, nr. cadastral 406415, către Hrițac Daniel.
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 emiterea acordului  de principiu în vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 700 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr.
24, oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406843 Recaș, nr. cadastral 406843, către Napeu Carmen.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

14.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea
vânzării terenului în suprafaţă de 512 m2, situat în intravilanul orașului Recaș, str. Plopilor, nr. 29,
înscris în C.F. nr. 402958 Recaș (nr. CF vechi 6921 Recaș), nr. cadastral 402958 (nr. cad. vechi
Cc 2956 / 1 / 111 / b), către Perju Constantin și Perju Raluca - Lavinia.
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 trecerea  din  proprietatea  Statului  Român  –
administrarea operativă a Consiliului Popular al comunei Recaș, în domeniul privat al Oraşului
Recaş şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 145 m2 situat
în intravilanul orașului Recaș, str. Rozelor nr. 18 (nr. vechi 753), înscris în C.F. nr. 407851 Recaș
(nr. C.F. vechi 1812 Recaș), nr. top. 1093 / b – 1094 / c.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

16.  Discutarea proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Comunei Recaș
în domeniul privat al Oraşului Recaș şi în administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren
în suprafață de 577 m2,  situat pe raza localității  Izvin,  oraș Recaș, înscris în C.F. nr.  406826
Recaș, nr. cad. 406826.
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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 aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a
unui număr de 2 drumuri publice situate în intravilanul Orașului Recaș. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: începem să întabulăm toate străzile, iar prioritate au cele pe care dorim să facem
investiții; le întabulăm pe rând pentru că această operațiune este destul de costisitoare.

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

18.    Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 2.178 /
04.03.2002, privind spațiul situat în localitatea Petrovaselo, oraș Recaș, compus din 2 încăperi în
suprafață  totală  de  24  m2,  în  urma  solicitării  reprezentanților  chiriașei,  Uniunea  Sârbilor  din
România.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: atât clădirea cât și terenul se află în proprietate Orașului Recaș, sunt situate în
centrul satului Petrovaselo, unde a funcționat Cooperativa de Consum; fiind o suprafață mare de
teren, s-a împărțit  în 3 loturi,  urmează să primim și extrasele de Carte Funciară; jumătate de
clădire a fost închiriată de Uniunea Sârbilor,  e liberă de sarcini, așa că eu m-am gandit să o
scoatem la vânzare, pe baza unui raport de evaluare; m-am gândit că cine o va cumpăra îi va da
un aspect mai frumos decât e acum, o va întreține; zona centrală din satul Petrovaselo arată
destul de bine, doar acest magazin strică imaginea.

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

19.    Discutarea proiectului  de hotărâre privind emiterea acordului  de principiu în vederea
efectuării schimbului de teren între Primăria orașului Recaș și numitul Novacovici Iovan, privind
terenurile în suprafață totală de 3.260 m2, categoria de folosință pășune, situate în extravilanul
localității Petrovaselo, oraș Recaș, aflate în proprietatea privată a Orașului Recaș înscrise în CF
nr. 404629 Recaș (nr. CF vechi 5576 Recaș), nr. cad. Ps 2828 / 2 (1.200 m2), respectiv CF nr.
413671 Recaș, nr. cad. 413671 (2.060 m2).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: această persoană vrea să facă niște investiții, așa că ne-a cerut acordul în acest
sens.

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

20.    Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea devizului general revizuit pentru
obiectivul de investiții “Lucrări de asfaltare străzi interioare în sat Bazoș, oraș Recaș”.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: inițial a fost întocmit un deviz general estimativ, dar după aprobarea proiectului
finanțat prin P.N.D.L. trebuie să întocmim devizul general exact, cu toate lucrările pe care dorim
să le facem.

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

21.   Discutarea proiectului  de hotărâre  privind  atribuirea de denumiri  străzilor  existente  în
localitatea Nadăș (vatra satului), oraș Recaș.
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 aprobarea închirierii prin licitaţie publică prin
metoda “ofertă în plic închis” a suprafeței totale de 9,26 ha (Ps 338 – 2,31 ha + Ps 350 – 6,955,7
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ha),  pajiște  aflată  în  domeniul  privat  al  Orașului  Recaș,  situată  administrativ  în  extravilanul
localității Nadăș, oraș Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

prin metoda “ofertă în plic închis” a terenului în suprafață de 577 m2 situat în intravilanul localității
Izvin, oraș Recaș, înscris în CF nr. 406826 Recaș, nr. cad. 406826, 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.

24.   Discutarea proiectului de hotărâre  privind  aprobarea raportului de evaluare întocmit în
vederea vânzării la licitație publică prin metoda “plic închis” a imobilului teren situat în intravilanul
orașului Recaș, str. Crișan, nr. 8, în suprafață de 965 m2, înscris în C.F. nr. 411912 Recaș (nr. C.F.
vechi 3391 Recaș), nr. top. 15 – 16 / 2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul primar: acest teren este situat chiar în milocul proprietăților altor persoane fizice, nu avem
acces la el, trebuie să îl scoatem la licitație.

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

25.   Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Moldovan Traian de la plata
taxei  de pășunat  începând cu data  de 14.03.2017 pentru  terenurile  situate  pe raza localității
Stanciova, oraș Recaș, categoria de folosință pășune, în suprafață totală de 24,23 ha.
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 domnului Cernescu Simion de la plata
impozitului pentru terenul în suprafață de 20.000 m2 situat în extravilanul localității Bazoșu Vechi,
oraș Recaș, înscris în CF nr. 413168 Recaș, nr. cad. 413168 (tarla 160, parcela 3), pe o perioadă
de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
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  Cernescu  Cosmin  –
Laurențiu de la plata impozitului pentru un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității
Bazoșu Vechi, oraș Recaș, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

28.  Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei Parohiei Ortodoxe
Herneacova în vederea realizării unor lucrări necesare bunei funcționări a Bisericii din Nadăș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

29.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  5.000  lei  Bisericii
Penticostale  ‘’Învierea’’  din  orașul  Recaș,  în  vederea  realizării  unor  lucrări  necesare  bunei
funcționări a lăcașului de cult. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării priectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.
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30.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  6.000  lei  cu  ocazia
desfășurării Festivalului Multietnic Internațional în localitatea Stanciova, oraș Recaș, în luna iunie
2017. 
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.
31.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  bilanțului  contabil  la  data  de

31.12.2016 al S.C. PRIMREC S.R.L.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.

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

32.    Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaș pe anul 2017 – nr. I.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
D-nul  primar:  rectificările  bugetare  înainte  de  1  iulie  se  fac  doar  dacă  s-au  încasat  venituri
suplimentare celor preconizate; la începutul anului se estimează un anumitu buget; dacă până la
data de 1 iulie se încasează mai mult decât a fost prevăzut, suntem obligați să facem rectificare
bugetară; față de ceea ce noi am prevăzut, a mai rămas cam 2 miliarde lei vechi pentru investiții;
la pagina 2 din referat vedeți că avem un buget de 835 mii lei; din cei 835 mii lei am primit 189 mii
lei de la Consiliul Județan Timiș pe care putem să o cheltuim doar pentru investiții; restul banilor
se  folosesc  pentru  buna  funcționare  -  parcuri,  învățământ,  utilități,  sport,  spații  verzi,  culte,
salubritate, motorină, străzi, etc.

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

33. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară
a terenului categoria de folosință pășune, în suprafață de 2.022 m2 situată în intravilanul orașului
Recaș, identificată ca și Ps 2, nr. top. 1606 / 1 / 1 / 2 / 1 / 7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / a / 1 / 1 / 1 /
1 / 1 / 2.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de inginerul topograf din
cadrul Primăriei orașului Recaș.

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

34.   Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării  unui sprijin financiar în
sumă de 5.000 lei domnului Pleșa Liviu, aflat într-o stare de boală avansată (limfoganglion cu
structură  parțial  ștearsă  prin  proliferare  tumorală  limfoidă  malignă  difuză  cu  celulă  medie  cu
aspect monocitoid (nucleu rotunjit, citoplasmă bogată); focal, resturi de foliculi limfoizi reactivi).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, anchetei sociale întocmite de S.P.A.S.A.M.
Recaș și cererii doamnei Pleșa Daniela.

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

35.   Discutarea proiectului  de hotărâre privind emiterea acordului  de principiu în vederea
întocmirii unei documentatii tehnice pentru stabilirea unor măsuri administrative de semnalizare
rutieră şi pietonală (verticală și orizontală) pentru circulatia din orașul Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive a primarului și referatului
arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș.
D-nul primar: după ce finalizăm asfaltarea străzilor din Recaș și Izvin, acum suntem undeva la
80%, trebuie să facem ordine în circulația din Recaș și Izvin; vom face un proiect foarte amplu, pe
fiecare stradă, cu drumurile de legătură; trebuie să obținem avizul de la Poliția Rutieră Timișoara;
pe str. Viei și Vinului vom mai turna un strat de asfalt, avem bani de la Consiliul Județean Timiș în
acest sens.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 
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36.   Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  acordarea  în  mod  gratuit  de  pământ  de
umplutură,  pomi  ornamentali  sau  fructiferi,  araci  susținere  pomi,  cetățenilor  de  pe  raza
administrativ-teritorială a Orașului Recaș care doresc plantarea lor în fața imobilelor construcție,
pe domeniul public al Orașului Recaș.
D-nul  președinte:  dă  citire  proiectului  de  hotărâre  și  referatului  întocmit  de  inspectorul  de
specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș.
D-nul primar: vom face anunț și în ziarul local; avem pământ rămas de la autostradă, ne vor
trebui cantități imense la str. Viei și Vinului; am început să ducem pământ de umplutură, fertil, pe
str. Răsăritului, din capăt, de unde locuiește familia Gancea; am strâns semnături de la fiecare
familie de pe stradă, i-am întrebat, în principiu, iar până în toamnă dorim să avem toate aprobările
lor; deși e domeniu public, am vrut să îi întrebăm și să îi mobilizăm și pe oameni, ca să știe că le
ducem pământ și îl nivelăm doar cu condiția ca ei să facă gropi, noi le aducem pomi și pari de
susținere, ei doar să îi întrețină pe timpul verii, să îi întrețină, și să cosească iarba; exclus să le
dăm pentru a îi pune în grădină; se vor pune doar în fața imobilelor; vom face un proces-verbal de
predare-primire pe baza gropilor făcute, apoi urmărim cum îi întreține.

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

37.   Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și
aprobarea  rapoartelor  de  evaluare  întocmite  în  vederea  efectuării  schimbului  de  teren  între
Primăria orașului Recaș și numitul Sarchiz Mihai, privind terenurile categoria de folosință pășune
în suprafață totală de 7.947 m2   (7.752 m2 suprafață măsurată) situate în extravilanul localității
Nadăș, orașul Recaș, înscrise în CF nr. 413861 Recaș, nr. cad. 413861 (1.620 m2), CF nr. 413708
Recaș, nr. cad. 413708 (3.100 m2, măsurată 2.905 m2) și CF nr. 413864 Recaș, nr. cad. 413864
(3.227 m2).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive a primarului și referatului
inspectorului topograf din cadrul Primăriei orașului Recaș.
D-nul primar:  e o situație documentată, dăm o suprafață de aproximativ  7.752 m2,  primim o
suprafață de 10.000 m2; terenul pe care îl primim este mai bun, de calitate mai bună, mai bine
situat decât cel pe care îl dăm; această persoană are nevoie de cei 7.752 m2 în apropierea casei
lui, ca să își rezolve ceva probleme.

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

38.  Discutarea proiectului de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de
Ordine Publică de la nivelul Primăriei Orașului Recaș.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive a primarului și referatului
secretarului orașului Recaș.
D-nul primar: trebuie să reactualizăm comisia, pentru că sunt 2 consilieri locali și reprezentantul
Poliței orașului Recaș, din vechea comisie care nu își mai pot desfășura mandatul.
D-nul Ciobanu Ioan: eu propun pe Carcea Constantin, Rus Augustin și Tomuș Ciprian Cosmin. 

Se supune aprobării  propunerea “Carcea Constantin”,  adoptată cu 14 voturi  “pentru” –
Carcea Constantin nu votează. 

Se supune aprobării  propunerea  “Rus Augustin”,  adoptată cu 14 voturi  “pentru” –  Rus
Augustin nu votează. 

Se supune aprobării propunerea “Tomuș Ciprian Cosmin”, adoptată cu 14 voturi “pentru” –
Tomuș Ciprian Cosmin nu votează. 
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39.  Discutarea proiectului de hotărâre privind exprimarea disponibilității Consiliului Local al
Orașului Recaș de a prelua în domeniul public al Orașului Recaș din domeniul public al statului și
din proprietatea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Timiș, a imobilului situat în intravilanul localității Herneacova, înscris în CF nr. 409862 Recaş (nr.
CF vechi 1644 Herneacova) nr. top. 1691/5/2, constând din corp administrativ S+P+1E, atelier
mecanic, șopron, wc, depozit carburanți, magazii, cocină, bazin soluții, groapă de var.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive a primarului orașului și
referatului secretarului orașului Recaș.
D-nul  primar:  e  vorba  de  clădirea  fostei  ferme;  de  când  am venit  la  primărie  am tot  făcut
demersuri,  acum cred că suntem foarte aproape să o luăm; și în mandatul trecut am făcut o
mulțime de adrese pe la Consiliul Județean Timiș, Instituția Prefectului – Timiș, diverse ministere,
am fost și personal acolo; până acum nu am primit niciun răspuns, dar acum se pare că problema
a devenit mult mai serioasă, s-a ridicat la toate asociațiile de comune, orașe; pentru că există
multe clădiri abandonate în paragină, în unele din ele au funcționat tabere școlare, în altele unități
militare; se pune accentul la modul cel mai serios să fie preluate de autoritățile locale; se va emite
o hotărâre de guvern prin care va trece în proprietatea noastră; dacă nu sunt în proprietatea
noastră nu avem voie să facem investiții;  sper ca în cel  mai scurt  timp să finalizăm această
problemă; această hotărâre pe care o emiteti  astăzi  voi  este primul  document de care avem
nevoie, urmează să întocmim o întreagă ducumentație pe această temă; deocamdată nu stabilim
destinația acestei clădiri, acest lucru se va face tot de către Consiliul Local Recaș; poate vom face
un azil de bătrâni, printr-un parteneriat public-privat; sau se va realiza doar de către noi, încă nu
știu; vom contracta o firmă specializată care ne va face un proiect referitor la ce vrem să facem
acolo, mai ales că avem și teren suficient, vreo 6.000 m2.

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

40.  Diverse.
A).  Mocan  Nicodim:  vă  rog  să  îmi  spuneți  când  se  dă  drumul  la  apă  pe  localitatea  Izvin;
miercurea ar trebui să stea un polițist la intersecția de la piață; în ce stadiu sunteți cu achiziția
Școlii de la Izvin ce aparține bisericii ?
D-nul primar: este încă în lucru, mai trebuie schimbată ceva țeavă; procedurile de achiziții sunt
încă în delulare, se mai fac documentații; trebuie să facem adrese la Inspectoratul Județean de
Poliție Timiș; încă nu ne interesează finalizarea acestei cumpărări a Școlii de la Izvin, avem alte
priorități, mai avem de asfaltat străzi în Izvin.
B). Pop Ana: în Herneacova sunt foarte mulți câini vagabonzi, nu poți ieși din casă din cauza lor;
la gradiniță mai trebuie adus pământ, pentru nivelare. 
C). Rus Augustin: ce facem cu P.E.T.-urile, sunt foarte multe aruncate peste tot ?  
D-nul primar: mâine seară avem acțiune de strângere a P.E.T.-urilor.

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

        Președinte de ședință                     Secretar oraș 
                            Ștefan BUGA                                         Jr. Cătălina MOLDOVAN
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