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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 22 decembrie 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 
22 decembrie 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 
aprobarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022;   

 
2. 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; 
 

3. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea modalităților de popularizare a proiectului "Reţea comună durabilă pentru 
situaţiile de urgenţă din Banat" din cadrul Programului Interreg-IPA Cross-border 
Cooperation Romania-Serbia, Axa prioritară 2 "Environmental protection and risk 
management" prioritatea specifică 2.2. "Environmental risks management and 
emergency preparadness", apel de proiecte II; 

 
4. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 2.400 m2, situat 
în extravilanul localității Herneacova, Oraș Recaș, categoria de folosință ”arabil”, 
identificat cu număr cadastral A 1474/8. 
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5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul Orașului  Recaș, județul 
Timiș, în suprafaţă de 27.738 m2, categoria de folosință ,,neproductiv’’, înscris în C.F. nr. 
413986 Recaș nr. cad. 413986, în trei loturi de teren distincte, conform avizului Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş – B.C.P.I. Timișoara cu nr. 293.582 / 
22.11.2021; 
 

6. 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 8.973 m2 situat în intravilanul localității 
Bazoș, Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință "drum”, înscris în C.F. nr. 417807 
Recaș (nr. CF vechi 1851 Bazoș), nr. top. 19/2-5,8-13/8/3, precum și aprobarea 
dezmembrării acestuia în 2 loturi; 
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea alipirii terenului în suprafața de 703 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș 
(Ianculeasa), categoria de folosință ,,curți construcții’’, înscris în C.F. nr. 417262 Recaș, 
nr. cad. 417262, cu terenul în suprafața de 541 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș 
(Ianculeasa), categoria de folosință ,,curți construcții’’, înscris în C.F. nr. 417263 Recaș 
nr. cad. 417263, conform avizului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş – 
B.C.P.I. Timișoara cu nr. 295.043/23.11.2021; 
 

8. 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 de1.439 m2, situat în intravilanul localității 
Bazoș, Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 417762 Recaș (nr. C.F. vechi 1608 Bazoș), nr. 
top. 609/46; 

 
9. 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 1.618 m2, situat în intravilanul localității 
Herneacova, Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 416873 Recaș (nr. C.F. vechi 568 
Herneacova), nr. top. 459/b/1; 
 

10. 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 10.700 m2 situat în extravilanul Orașului 
Recaș, categoria de folosință "arabil”, înscris în C.F. nr. 416846 Recaș, nr. cad. 416846 
Recaș; 
 

11. 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 795 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, 
str. Primăverii nr. 21, categoria de folosință "curți-construcții”, înscris în C.F. nr. 401002 
Recaș (nr. CF vechi 6258 Recaș), nr. cad. 401002 (nr. cad. vechi A 2943/1/1/4/3); 
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12. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului 
Local Recaş, a cotei de 3/32 din imobilul construcție  C 1 "casă" situat în intravilanul 
Orașului Recaș, str. Pieței nr. 24, înscris în C.F. nr. 407479 Recaș (nr. C.F. vechi 959 
Recaș), nr. top. 831-832; 

 
13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Local Recaș cu nr. 291/28.10.2021, privind aprobarea 
raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la licitație publică prin 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; 
 

14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
reluarea licitației publice cu strigare în vederea vânzării 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; 
 

15. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 512 m2, situat 
în intravilanul Orașului Recaș, str. Plopilor nr. 31, categoria de folosință "curți construcții”, 
înscris în C.F. nr. 407150 Recaș, nr. CF vechi 5531 Recaș), nr. cad. 407150 (nr. cad vechi 
Cc 2956/1/111/a), către Popa Ionel – Emanuel; 
 

16. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului în suprafață 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;   
 

17. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 
2.745 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Intrarea Stadionului nr. 9 (nr. vechi 
32/a), Oraș Recap, 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;   
 

18. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării 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, către "Pantea Roxana - Artemiza" 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – Recaș;   

 
19. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

rezilierea contractului de concesiune nr. 2.206/14.02.2020, privind terenul în suprafață de 
792 m2 situat în intravilanul orașului Recaș – Cartier Ianculeasa, înscris în CF nr. 413083 
Recaș, nr. cad. 413083, concesionar Ianculovici George, la solicitarea acestuia; 
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20. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 8.327 / 22.07.2013 încheiat între 
Primăria orașului Recaș și S.C. BIOCLINICA S.A. Timișoara, privind închirierea spaţiului 
în suprafață totală de 58,16 m2 situat în Dispensarul Uman din Recaş, Piața Sfânta Treime 
nr. 5, județ Timiş; 
 

21. 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, 16.12.2021 
Nr. 401 


