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Suplimentare Proiect Ordine de Zi 
 

Ședință ordinară a Consiliului Local Recaș – 28.10.2021 
 

 
1. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Recaş privind 

aprobarea bugetului local al Orașului Recaș, rectificarea a V-a pe anul 2021; 
2. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 

constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului 
Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 999 m2, situat în intravilanul localității 
Izvin, str. Teilor nr. 6, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți construcții", înscris în 
C.F. nr. 406765 Recaș, nr. cad. 406765 (CC 3697/1/C/11); 

3. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel 
Saligny” pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZARE STRĂZI ÎN CARTIERUL 
IANCULEASA, ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ”; 

4. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea depunerii cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel 
Saligny” pentru obiectivul de investiţii “REABILITARE DRUMURI COMUNALE DC 66, 
DC 68 ȘI DC 69, ORAȘUL RECAȘ (DEAL VIE - SIMEI, INTERSECȚIE NADĂȘ)”; 

5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Orașului Recaș în 
Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației Dezvoltare Intercomunitară Apă – 
Canal – Timiş  

6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind 
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a unui număr de 3 drumuri comunale  
situate în extravilanul localității Herneacova, categoria de folosință ”drum” – proprietatea 
publică a Orașului Recaș; 

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață 
de 10.000 m2 situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în 
CF nr. 414623 Recaș, nr. cad. 414623  (tarla 1842, parcela 9); 
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8. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 

vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață 
de 5.000 m2 situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în 
CF nr. 414627 Recaș, nr. cad. 414627 (tarla 1842, parcela 10); 

9. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață 
de 12.900 m2 situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în 
CF nr. 414643 Recaș, nr. cad. 414643 (tarla 1842, parcela 11); 

10. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață 
de 21.500 m2 situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în 
CF nr. 414629 Recaș, nr. cad. 414629  (tarla 1842, parcela 12); 

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în suprafață 
de 5.800 m2 situat în extravilanul localității Petrovaselo, Oraș Recaș, categoria de 
folosință "arabil", înscris în CF nr. 406122 Recaș (nr CF vechi 1635 Petrovaselo), nr. 
cad. Apj 2727/1/1; 

12. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 999 m2, 
situat în intravilanul localității Izvin, str. Teilor nr. 6, Oraș Recaș, categoria de folosință 
"curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406765 Recaș, nr. cad. 406765 (CC 3697/1/C/11), 
către Dukay Alexandru; 

13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind 
acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei domnului Csibi Iosif, sprijin necesar 
în vederea instituționalizării în cadrul Centrului de Îngrijire Socio – Medicală pentru 
Persoane Vârstnice și Bolnavi Cronici “Casa Sf. Ioan” Bacova; 
 
 
 
 

Primar, 
               Ing. Teodor PAVEL 


