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ROMÂNIA    
JUDEŢUL TIMIŞ  
PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ  

Calea  Timişoarei nr. 86 
Tel: 0040-356-177.278 

Fax: 0040-356-177.279 
E-mail: contact@primariarecas.ro 

 Web: www.primariarecas.ro 

 
DISPOZIŢIE 

 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Recaş în şedinţa ordinară  
în data de 17 august 2021 

 
Primarul Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi în 

temeiul art. 198 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

DISPUN 
 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Oraşului Recaş în şedinţa ordinară în data de 17 august 
2021, ora 1500, la sediul Primăriei oraşului Recaş. 
 
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi este următorul:  

 
1.  Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.542 / 10.08.2021 inițiat de Primarul Orașului 

Recaș privind constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 5.755 m2, situat în intravilanul 
localității Stanciova, Orașul Recaș, categoria de folosință "curți construcții", înscris în C.F. nr. 
416525 Recaș (nr. C.F. vechi 594 Stanciova), nr. top. 1846; 

 
2. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.548 / 10.08.2021 inițiat de Primarul Orașului 

Recaș privind constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 2.878 m2, situat în intravilanul 
localității Stanciova, Orașul Recaș, categoria de folosință "curți construcții", înscris în C.F. nr. 
416608 Recaș (nr. C.F. vechi 593 Stanciova), nr. top. 1845; 

 
3. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.455 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 2.011 
m2, situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat 
cu număr cadastral DE 3431/2; 

 
4. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.460 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 728 
m2, situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat 
cu număr cadastral DE 3431/3; 
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5. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.453 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 
Recaș privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 5.341 
m2, situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr 
cadastral DE 3144; 

 
6. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.472 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață totală de 
3.741 m2, situat în intravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, identificat ca tarla "Cv 38", 
parcelele Cc 24 și A 25; 

 
7. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.476 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 3.003 
m2, situat în intravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință ”arabil 
intravilan”, identificat ca tarla "Cv 38", parcela A 36; 

 
8. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.527 / 10.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul localității Bazoș, 
oraș  Recaș, județul Timiș, în suprafaţă de 1.987 m2, categoria de folosință ,,curți constrcții’’, 
înscris în C.F. nr. 417566 Recaș nr. cad. 417566 (Cv 19, Cc 4/2), în două loturi de teren 
distincte, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de 
dezlipire; 

 
9. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.529 / 10.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul Orașului  Recaș, 
județul Timiș,  în suprafaţă de 6.164 m2, categoria de folosință ,,arabil’’, înscris în C.F. nr. 
414744 Recaș nr. cad. 414744, în trei loturi de teren distincte, conform planului de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire întocmit de către P.F.A. 
"CIUREA CLAUDIU BENIAMIN"; 

 
10. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.533 / 10.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul Orașului  Recaș, 
județul Timiș,  în suprafaţă de 2.764 m2, categoria de folosință ,,arabil’’, înscris în C.F. nr. 
414835 Recaș nr. cad. 414835, în două loturi de teren distincte, conform planului de 
amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire întocmit de către P.F.A. 
"CIUREA CLAUDIU BENIAMIN"; 

 
11. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.535 / 10.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul localității 
Herneacova, oraș  Recaș, județul Timiș, în suprafaţă de 2.526 m2, categoria de folosință ,,curți 
constrcții’’, înscris în C.F. nr. 417255 Recaș nr. cad. 417255 (Cv 28, P 6), în două loturi de teren 
distincte, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire 
întocmit de către P.F.A. "CIUREA CLAUDIU BENIAMIN"; 
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12. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.537 / 10.08.2021 inițiat de primarul Orașului 
Recaș privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul Orașului  Recaș, 
județul Timiș,  în suprafaţă de 2400 m2, categoria de folosință ,,curti constructii’’, înscris în C.F. 
nr. 413434 Recaș nr. cad. 413434 (Cc 3211), în două loturi de teren distincte, conform planului 
de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire întocmit de către P.F.A. 
"CIUREA CLAUDIU BENIAMIN"; 

 
13. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.427 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică, metoda 
“plic închis”, a imobilului teren în suprafață de 720 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, 
înscris în CF nr. 407787 Recaș, nr. cad. 407787 (parcela 4); 

 
14. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.704 / 12.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la licitație publică 
prin metoda “plic închis” a imobilului teren în suprafață de 2.135 m2 aflat în proprietatea privată 
a Oraşului Recaş, situat în intravilanul Orașului Recaș, județul Timiș, categoria de folosință 
,,curți construcții’’, înscris în C.F. 417401 Recaș, nr. cad 417401 (Cc 3157); 

 
15. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.600 / 11.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română Recaș I, a terenului 
în suprafață de 14.403 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Nicolae Titulescu, aflat în 
domeniul privat al Orașului Recaș, înscris în CF nr. 417144 Recaș, categoria de folosință 
"pășune", în vederea amenajării unui cimitir; 

 
16. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.602 / 11.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind darea în folosință gratuită către Biserica Penticostală "Învierea" Recaș, a 
terenului în suprafață de 13.459 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Câmpului, aflat în 
domeniul privat al Orașului Recaș, înscris în CF nr. 417145 Recaș, categoria de folosință 
"pășune", în vederea amenajării unui cimitir; 

 
17. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.606 / 11.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea modificării suprafeței imobilului teren situat în intravilanul Orașului 
Recaș, str. Florilor nr. 6, înscris în CF nr. 407379 Recaș (CF vechi 4637 Recaș), nr. top. 748 – 
749, de la 1.600 m2 la 1.645 m2, conform planului de situație; 

 
18. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.682 / 12.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea dosarului numitei Pintilie Larisa – Timeea, depus în vederea atribuirii 
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; 
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19. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.613 / 11.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea bugetului local al Orașului Recaș, rectificarea III și a bugetului inițial 
al Serviciului Public de Gospodărire al Orașului Recaș; 

 
20. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.721 / 12.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropire şi întreţinere căi 
publice, precum și a activității de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ către Serviciul Public de Gospodărire al 
Orașului Recaș; 

 
21. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.310 / 05.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului în suprafață de 
540 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Primăverii nr. 61, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 407666 Recaș, nr. cad.407666, către Hălmăgean Liliana Mariana 
și soțul Hălmăgean Adrian, în calitate de proprietari asupra construcției cu destinația de locuință 
edificată pe acest teren; 

 
22. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.393 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului în suprafață de 
700 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 11, Oraș Recaș,  categoria de 
folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406768 Recaș, nr. cad. 406768 (CC 3697/1/C/14), 
către Cahniță Dragoș - Ionuț, în calitate de proprietar asupra construcției cu destinația de 
locuință edificată pe acest teren; 

 
23. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.419 / 09.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului în suprafață de 
696 m2, situat în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș,  categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 406783 Recaș, nr. cad. 406783 (CC 3697/1/C/29), către Bulgaru 
Daniel, în calitate de proprietar asupra construcției cu destinația de locuință edificată pe acest 
teren;  

 
24. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 12.633 / 11.08.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind închirierea directă a terenului în suprafaţă de 520 m2, situat în intravilanul orașului 
Recaș, str. Nicolae Titulescu nr. 4, județ Timiș, categoria de folosință "curți - construcții", aflat 
în proprietatea privată a Orașului Recaș, înscris în CF nr. 409816 Recaș (nr. CF vechi 397 
Recaș), nr. top. 776-777, cu acordarea unui drept de superficie numiților Grecu Mariana, Grecu 
Constantin și soția Grecu Angelica, proprietari ai construcției "casă" existente pe acest teren; 

 
25. Diverse. 
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Art. 3.  – Prezenta se comunică: 

Ø Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
Ø Secretarului general al Oraşului Recaş; 
Ø Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituției și pagina de internet a primăriei; 
Ø Consilierilor locali: 

                       
 

1. AntonescusMircea 
Cosmin.............................. 

2. Carcea Constantin.............. 

3. Ciobanu Ioan....................... 

4. Fekete-Maţedolean Codruţa-
Ramona............... 

5. Grigoraș Ioan...................... 

6. Lazea Corneliu................... 

7. Milutin Romulus................. 

8. Milin Ilie-Radoslav.............. 

9. Mocanu Nicodim................ 

10. Nicula Daniel Silviu............ 

11. Pop Ana .................... 

12. Popovici Ioan............. 

13. Rus 
Augustin................. 

14. Talpaș Anita .............. 

15. Tripon Crăciune......... 

 
 
 
 
 
 
 
                              Primar,                                                       Vizat  
                    Ing. Teodor  PAVEL                        Secretar general al Orașului Recaș,       
                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recaş, 12.08.2021 
Nr. 271 


