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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 30 septembrie 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 30 
septembrie 2021, ora 1500, la sediul Primăriei oraşului Recaş. 
 
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi este următorul:  

 
1. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.506/20.09.2021 inițiat de primarul Recaș 

privind modificarea limitelor de proprietate, cu conservarea suprafeței, a terenului în suprafață 
de 6.975 m2 situat în extravilanul localității Nadăș, oraș Recaș,  înscris în CF nr. 413863 
Recaș, nr. cadastral 413863, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului 
întocmit de către P.F.A. VREME ALEXANDRU; 

 
2. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.737/22.09.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind emiterea acordului de principiu privind concesionarea prin licitație publică, în 
condițiile legii – metoda "plic închis", a unor terenuri situate în intravilanul localității Bazoș, 
Oraș Recaș, aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, județ Timiș; 

 
3. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.686/22.09.2021 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 2.112 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, 
categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 417588 Recaș, nr. cad. 417588 (parcela 1); 

 
4. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.689/22.09.2021 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 1.587 m2 situat în intravilanul localității 
Herneacova, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți-construcții", înscris în CF nr. 417586 
Recaș, nr. cad. 417586 (parcela 1); 

 
5. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.692/22.09.2021 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 2.878 m2 situat în intravilanul localității 
Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți-construcții", înscris în CF nr. 416608 
Recaș (nr. CF vechi 593 Stanciova), nr. top. 1845; 
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6. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.695/22.09.2021 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 5.755 m2 situat în intravilanul localității 
Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință "altele", înscris în CF nr. 416525 Recaș (nr. CF 
vechi 594 Stanciova), nr. top. 1846; 

 
7. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.718/22.09.2021 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 3.741 m2 situat în intravilanul localității 
Stanciova, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 417598 Recaș, nr. cad. 417598; 

 
8. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.720/22.09.2021 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 3.003 m2 situat în intravilanul localității 
Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 417596 Recaș, nr. 
cad. 417596  (tarla CV 36, A 36);  

 
9. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.770/23.09.2021 inițiat de primarul orașului 

Recaș privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică, metoda 
“plic închis”, a imobilului construcție în suprafață utilă de 25,60 m2, înscris în CF nr. 408979 – 
C 1 – U 2 Recaș, nr. cad. 408979 – C 1 – U 2, constând din "SAD nr. 2, parter – spațiu 
comercial" din imobilul situat în intravilanul Orașului Recaș, Piața Sfânta Treime nr. 6, județ 
Timiș;  

 
10. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.684/22.09.2021 întocmit de primarul Orașului 

privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la licitație publică prin 
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); 

 
11. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.723/22.09.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor 
de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocul A.N.L.;  

 
12. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.729/22.09.2021 inițiat de Primarul Orașului 

Recaș privind constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 899 m2, situat în intravilanul 
localității Herneacova, Orașul Recaș, categoria de folosință "curți construcții", înscris în C.F. 
nr. 406432 Recaș (nr. C.F. vechi 124 Herneacova), nr. top. 279 – 280; 
 

13. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.763/23.09.2021 inițiat de Primarul Orașului 
Recaș privind constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a imobilului construcție "casa cu nr. 23", situat în intravilanul localității 
Nadăș, Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 417219 Recaș (nr. C.F. vechi 22 Nadăș), nr. top. 54-
55; 
 

14. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.732/22.09.2021 inițiat de Primarul Orașului 
Recaș privind constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a unor părți din imobilul situat în intravilanul Orașului Recaș, nr. 
186/1082; 
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15. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 13.867/07.09.2021 inițiat de primarul orașului 
Recaș privind aprobarea suplimentării organigramei Serviciului Public de Asistență Socială 
din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Orașului Recaș cu un număr de 15 posturi 
de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021, începând cu luna 
octombrie a anului 2021; 
 

16. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.735/22.09.2021 inițiat de primarul Orașului 
Recaș privind aprobarea implementării proiectului "Consilidarea și Promovarea Biodiversității 
în Zonele Natura 2000 din U.A.T. Orașul Recaș"; 

 
17. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.761/23.09.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care vor beneficia de atribuire de teren 
în folosință, în mod gratuit, pe durata existenței locuințelor proprietate personală, conformitate 
cu prevederile Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei 
locuințe proprietate personală – luna SEPTEMBRIE 2021; 

 
18. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.509/20.09.2021 inițiat de primarul orașului 

Recaș privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6.369/06.06.2012, privind terenul în 
suprafață de 729 m2 situat în intravilanul orașului Recaș, înscris în CF nr. 403908 Recaș (nr. 
CF vechi 6145 Recaș), nr. cad. Cc 2956/1/93;2956/1/94/a, concesionar Drăgoi Mircea, pentru 
neîndeplinirea obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență; 

 
19. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.500/20.09.2021 inițiat de primarul Orașului 

Recaș privind atribuirea terenului în suprafață de 540 m2, aflat în proprietatea privată a 
Orașului Recaș, situat în intravilanul Orașulului Recaș, județul Timiș, str. Primăverii nr. 53, 
înscris în C.F. nr. 407670 Recaș, nr. cad. 407670, doamnei Hajnal (fostă Igreț) Iulia - 
Alexandra, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15 / 2003; 

 
20. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.503/20.09.2021 inițiat de primarul orașului 

Recaș privind atribuirea terenului în suprafață de 810 m2, aflat în proprietatea privată a 
Orașului Recaș, situat în intravilanul Orașulului Recaș, județul Timiș – Cartier Ianculeasa, 
înscris în C.F. nr. 413103 Recaș, nr. cad. 413103, domnului Descariu Denis – Darius, în 
vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
15 / 2003; 

 
21. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.495/20.09.2021 inițiat de primarul orașului 

Recaș privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 
722 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Octavian Goga nr. 104, Oraș Recaș, categoria 
de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406775 Recaș, nr. cad. 406775 (CC 
3697/1/C/21), către Mihai Andreea și soțul Mihai Marius - Cosmin, în baza unui drept legal de 
preemțiune, în calitate de proprietari asupra construcției cu destinația de locuință edificată pe 
acest teren; 

 
22. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.768/23.09.2021 inițiat de primarul orașului 

Recaș privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 
1.629 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință "curți construcții”, înscris 
în C.F. nr. 417574 Recaș, nr. cad. 417574, către S.C. VULCANIZARE MOM SERVICE S.R.L., 
în baza unui drept legal de preemțiune, în calitate de proprietară asupra construcției existentă 
pe acest teren; 
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23. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.726/22.09.2021 inițiat de primarul orașului 
Recaș privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării cotei-părți de 164/629 m2 
din terenul situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Florilor nr. 14, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 407865 Recaș (nr. CF vechi 2663 Recaș), nr. cad. 407865 (nr. 
top. 957-958/a/1), către Mihai Estera, în baza unui drept legal de preemțiune, în calitate de 
titulară a unui drept de proprietate asupra apartamentului nr. 2 din imobilul construcție cu 
destinația de locuință edificat pe acest teren; 

 
24. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.497/20.09.2021 inițiat de primarul orașului 

privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului în suprafață de 773 m2, 
situat în intravilanul localității Izvin, str. Mihai Eminescu nr. 142, Oraș Recaș, categoria de 
folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406835 Recaș, nr. cad. 406835 (CC 
3697/1/D/20), către Vereș Florian – Silviu, în calitate de proprietar asupra construcției cu 
destinația de locuință edificată pe acest teren;  
 

25. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.759/23.09.2021 inițiat de primarul orașului 
privind însușirea și aprobarea valorii actualizate a raportului de evaluare întocmit în vederea 
vânzării directe către chiriașa Ionescu Lăcrămioara – Mărioara a imobilului construcție în 
suprafață de 53,43 m2, situat în Recaș, Cartier Ianculeasa nr. 3, bloc A;   

 
26. Discutarea proiectului de hotărâre nr. 14.711/22.09.2021 inițiat de primarul orașului 

Recaș privind prelungirea contractului cu nr. 1.930/01.03.2006 încheiat între Primăria orașului 
Recaș și Societatea Profesională Notarială "NOTAVILLE" (Biroul Notarilor Publici Asociaţi 
“COSNEANU – ŢĂRAN” S.P.N.), privind închirierea spaţiului situat în Recaş, Piața Sfânta 
Treime, nr. 6, parter, SAD. 3, județ Timiș, înscris în CF nr. 408978 – C 1 – U 3 Recaș. 
 

27. Diverse. 
 

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. Antonescu Mircea 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. Mocan Nicodim 

10. Nicula Daniel Silviu 

11. Rus Augustin 

12. Pop Ana 

13. Popovici Ioan 

14. Talpaș Anita 

15. Tripon Crăciune 

 
                               Primar,                                                   Vizat  
                Ing. Teodor  PAVEL                    Pentru Secretar general al Orașului Recaș,       
               Jr. Ramona MIHEȚ 
 
 

Recaş, 23.09.2021 
Nr. 318 


