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DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Recaş în şedinţa ordinară 

în data de 25 noiembrie 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
25 noiembrie 2021, ora 1500, la sediul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș privind
constatarea apartenenței la domeniul privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului
Local Recaş,  a imobilului  teren în suprafață de 700 m2  situat în intravilanul localității
Izvin,  str.  Trandafirilor  nr.  1,  Oraș  Recaș,  județ  Timiș,  categoria  de  folosință  "curți
construcții”, înscris în C.F. nr. 406773 Recaș, nr. cad. 406773;  

2. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș privind
constatarea apartenenței la domeniul privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului
Local Recaş,  a imobilului teren în suprafață de 1.439 m2  situat în intravilanul localității
Bazoș, Oraș Recaș, județ Timiș, categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F.
nr. 417737 Recaș (nr. CF vechi 1608 Bazoș), nr. top. 609/42;  

3. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
constatarea apartenenței la domeniul privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului
Local Recaş,  a imobilului teren în suprafață de 2.745 m2  situat în intravilanul Orașului
Recaș, str. Intrarea Stadionului nr. 9 (nr. vechi 32/a), Oraș Recaș, județ Timiș, categoria
de folosință "altele”, înscris în C.F. nr. 407978 Recaș (nr. CF vechi 5247 Recaș), nr. top.
1606/1/1/2/1/7/1/1/1/1/1/1/1/1/b;  

4. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea proiectului  reţelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular
acreditat/ autorizat a Orașului Recaș care va funcționa în anul şcolar 2022– 2023;

5. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea predării  către E-Distribuție Banat a capacității energetice aferente cotei de
participare în condiții de eficiență;
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6. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea  Programului  anual  pentru  acordarea  de  finanțări  nerambursabile  de  la
bugetul local al Orașului Recaș pentru activități sportive pe anul 2022;

7. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea  listei  cuprinzând  persoanele  care  vor  beneficia  de  atribuire  de  teren  în
folosință,  în  modgratuit,  pe  durata  existenței  locuințelor  proprietate  personală,
conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  15  /  2003,  privind  sprijinul  acordat  tinerilor  în
vederea construirii unei locuințe proprietate personală;

8. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de coșerit a unor unor persoane fizice;

9. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș privind
alocarea  din  bugetul  local  a  sumelor  necesare  pentru  recompensarea  membrilor
Formaţiei Civile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Recaș, pentru activitatea depusă în
cursul anului 2021;

10. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 6.989 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 3580;

11. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 7.114 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 3470/2/1;

12. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 128 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral DE 3514/4/2;

13. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 2.336 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 3470/3;

14. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 13.128 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 1794/1;

15. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 3.249 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 1887;
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16. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 4.189 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 1863/2;

17. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 1.995 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 1856/8; 

18. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 31 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral DE 1856/9/2; 

19. Discutarea  proiectului de hotărâre inițiat  de primarul Orașului privind  aprobarea
primei  întabulări  în  Cartea  Funciară  a  terenului  în  suprafață  de 21  m2,  situat  în
extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr cadastral
DE 3021/2;

20. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 16 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral DE 3008/1/2; 

21. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 603 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral Dp 2988 (drum potecă);

22. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 530 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral Dp 1910/30 (drum potecă);

23. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
probarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață  de 766 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral Dp 1910/43 (drum potecă);

24. Discutarea  proiectului  de hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 2.241 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral Dp 1912/12/1 (drum potecă);

25. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 4.093 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 2062;
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26. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 1.060 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 2061;

27. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 967 m2, situat
în  extravilanul  Orașului  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,  identificat  cu  număr
cadastral DE 2099;

28. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 4.984 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 2132/1;

29. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 1.016 m2,
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu număr
cadastral DE 3581;

30. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciară a terenului  în suprafață de 6.520 m2,
situat  în  extravilanul  localității  Izvin,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  ”drum”,
identificat cu număr cadastral DE 3520/2;

31. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 33.200 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF  nr.
403526 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/4;

32. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 24.000 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF
nr.404506 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/5;

33. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 5.800 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "livadă",  înscris  în  CF
nr.404733 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/4;

34. Discutarea  proiectului  de  hotărâre 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 27.300 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "livadă",  înscris  în  CF
nr.404740 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/6;
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35. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 14.100 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "livadă",  înscris  în  CF
nr.404743 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/3;

36. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 11.500 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "livadă",  înscris  în  CF
nr.404746 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/5;

37. Discutarea  proiectului  de  hotărâre 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 14.075 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "livadă",  înscris  în  CF
nr.404763 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/7;

38. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 37.500 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "livadă",  înscris  în  CF
nr.404775 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/1;

39. Discutarea  proiectului  de  hotărâre 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 28.000 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF
nr.404749 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/6;

40. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 23.200 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF
nr.404751 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/3;

41. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 8.000 m2  situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF
nr.404947 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/7;

42. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 31.300 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș Recaș,  categoria  de  folosință  "livada",  înscris  în  CF nr.
405301 Recaș, nr. cad. LL 2720/1/2;
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43. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 11.600 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF  nr.
405468 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/2;

44. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 5.800 m2 situat în extravilanul
localității  Petrovaselo,  Oraș  Recaș,  categoria  de  folosință  "arabil",  înscris  în  CF  nr.
406122 Recaș, nr. cad. Apj 2727/1/1;

45. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 10.000 m2  situat în extravilanul
Orașului Recaș, categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 404005 Recaș, nr. cad.
A3207/1/12;

46. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 5.000 m2 situat în extravilanul
Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în CF nr. 414627 Recaș, nr. cad.
414627;

47. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 21.500 m2 situat în extravilanul
Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în CF nr.414629 Recaș, nr. cad.
414629;

48. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 12.900 m2 situat în extravilanul
Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în CF nr.414643 Recaș, nr. cad.
414643;

49. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 10.000 m2 situat în extravilanul
Orașului Recaș, categoria de folosință "vie", înscris în CF nr.404623 Recaș, nr. cad.
404623;

50. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  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 2.870 m2 situat în intravilanul
localității  Izvin,  Orașul  Recaș,  categoria  de  folosință  "curți  construcții",  înscris  în  CF
nr.403784 Recaș, nr. cad. 403784;

6



51. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.186 m2,
situat  în  intravilanul  Orașului  Recaș,  str.  Crinului  nr.  16, categoria de folosință "curți
construcții”, înscris în C.F. nr. 404181 Recaș, nr. CF vechi 6067 Recaș), nr. cad. 404181
(nr. cad vechi CC 2956/1/27), către Tomici Nicolae și soția Tomici Florica;

52. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de  2.745 m2

situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Intrarea Stadionului nr. 9 (nr. vechi 32/a), Oraș
Recaș, județ Timiș, categoria de folosință "altele”, înscris în C.F. nr. 407978 Recaș (nr.
CF vechi  5247 Recaș),  nr.  top.  1606/1/1/2/1/7/1/1/1/1/1/1/1/1/b,  către  Pîrșan Paul  și
soției Pîrșan Eva Maria;

53. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de
3.850  m2, situat în intravilanul  Orașului Recaș, str. Plopilor nr. 12, categoria de folosință
"altele", înscris în C.F. nr. 409421 Recaș (nr. CF vechi 6563 Recaș), nr. cadastral 2470-
2471/13/35/1/b, către S.C. VITICOLA S.R.L. Recaș; 

54. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului 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), către Dukay Alexandru; 

55. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de
700 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 3, Oraș Recaș, categoria
de folosință "curți construcții”,  înscris  în C.F. nr. 406772 Recaș, nr. cad. 406772 (CC
3697/1/C/18), către Hojda Miodrag – Mihai și soția Hojda Daniela – Maria;

56. Discutarea  proiectului de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de
696 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 6, Oraș Recaș, categoria
de folosință "curți construcții”,  înscris  în C.F. nr. 406785 Recaș, nr. cad. 406785 (CC
3697/1/C/31), către Gligor Marius; 

57. Discutarea  proiectului de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de
700 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 1, Oraș Recaș, categoria
de folosință "curți construcții”,  înscris  în C.F. nr. 406773 Recaș, nr. cad. 406773 (CC
3697/1/C/19), către Anghel Florentin – Iulian și soția Anghel Loredana – Virginia;  

58. Discutarea  proiectului de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
luarea  la  cunoștință,  analizarea,  însușirea  și   aprobarea  rapoartelor  de  evaluare
întocmite în vederea efectuării  schimbului de terenuri între Primăria orașului Recaș și
S.C. FRESH AGRO ENERGY Cherestur, privind terenurile în suprafață totală de 8.900
m2,  situate  în  extravilanul  localității  Herneacova,  Oraș  Recaș,  aflate  în  proprietatea
privată a Orașului Recaș înscrise în CF nr. 417282 Recaș, nr. cad. 417282 (tarla Ps
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1480 – 6.200 m2), respectiv în CF nr. 417283 Recaș, nr. cad. 417283 (tarla Ps 1481 –
2.700 m2);

59. Discutarea  proiectului de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea preluării de către Cabinetul Medical de Medicină Dentară "Dr. Bretean Alex"
de  la  Cabinetul  Medical  Individual  "Dr.  Bretean"  a  spațiului  "cameră  de  gardă"  în
suprafață  de  16,40 m2,  situat  la  etajul  2  al  Dispensarului  Uman Recaș,  în  vederea
desfășurării de activități medicale specifice;

60. Discutarea  proiectului de  hotărâre  inițiat  de  primarul  Orașului  Recaș  privind
aprobarea  modificărilor  și  completărilor  la  actele  constitutive  ale ASOCIAȚIEI  DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ;

61. Diverse.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
 Secretarului general al Oraşului Recaş;
 Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituției și pagina de internet a primăriei;
 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                           Secretar general al Orașului Recaș, 

              Jr. Cătălina MOLDOVAN

Recaş, 18.11.2021
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