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Nr. 20.007/22.12.2021 

 

 
Suplimentare Proiect Ordine de Zi 

 

Ședință ordinară a Consiliului Local Recaș – 22.12.2021 

 
 

1. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Recaş privind 
aprobarea bugetului local al Orașului Recaș, rectificarea a VIII-a pe anul 2021; 

2. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea alipirii terenului în suprafața de 20.000 m2 situat în intravilanul localității Izvin, 
Oraș Recaș, categoria de folosință ,,pășune’’, înscris în C.F. nr. 412090 Recaș, nr. cad. 
417262, cu terenul în suprafața de 5.885 m2 situat în intravilanul localității Izvin, Oraș 
Recaș, categoria de folosință ,,pășune’’, înscris în C.F. nr. 400664 Recaș, nr. cad. 
400664 și cu terenul în suprafața de 62.900 m2 situat în intravilanul localității Izvin, Oraș 
Recaș, categoria de folosință ,,pășune’’, înscris în C.F. nr. 412599 Recaș, nr. cad. 
412599; 

3. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în extravilanul localității Izvin, Oraș 
Recaș, județul Timiș, în suprafaţă de 6.520 m2, categoria de folosință ,,drum’’, înscris în 
C.F. nr. 417837 Recaș nr. cad. 417837, în două loturi de teren distincte; 

4. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
atribuirea terenului în suprafață de 1.439 m2, aflat în proprietatea privată a Orașului 
Recaș, situat în intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, județul Timiș, înscris în C.F. 
nr. 417737 Recaș (nr. CF vechi 1608 Bazoș), nr. top. 609/42, domnului Coroi Marius –  
Adrian, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15 / 2003; 

5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
rezilierea Hotărârii Consiliului Local Recaș cu nr. 392/25.11.2021, 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; 

6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea preluării de la Cabinetul Medical Individual "Dr. Bretean" de către Cabinetul 
Medical de Medicină Dentară "Dr. Bretean Alex" a unor spații situate la etajul 1 al 
Dispensarului Uman Recaș, în vederea desfășurării de activități medicale specifice; 
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7. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea preluării de la Cabinetul Medical Individual "Dr. Bretean" de către Cabinetul 
Medical de Medicină Internă "Dr. Motoc Delia" a unor spații situate la etajul 1 al 
Dispensarului Uman Recaș, în vederea desfășurării de activități medicale specifice; 

8. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea modificării contractului de concesiune cu nr. 4.213/01.06.2005, în sensul 
modificării titularului dreptului de concesiune din "Cabinet Medical de Medicină Internă 
"Dr. Motoc Delia" în "S.C. ARTROKINETICA S.R.L. Timișoara, privind spațiul situat la 
etajul 2 al Dispensarului Uman Recaș, în vederea desfășurării de activități medicale 
specifice; 

9. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea efectuării lucărilor de renovare al Cabinetului 
Medical "Dr. Mațedolean Codruța - Ramona" și decontarea cheltuielilor ocazionate de 
efectuarea acestor reparații prin scăderea sumelor din taxa de redevență; 

10. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea efectuării lucărilor de renovare al Cabinetului 
Medical "Dr. Mațedolean Codruța - Ramona", fără decontarea cheltuielilor ocazionate de 
efectuarea acestor lucrări prin scăderea sumelor din taxa de redevență; 

11. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea înlocuirii de către Cabinetul Medical "Dr. 
Mațedolean Codruța - Ramona" a ușii de acces la etajul 2 al Dispensarului Uman 
Recaș, precum și decontarea cheltuielilor ocazionate prin scăderea sumelor din taxa de 
redevență; 

12. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
rezilierea, începând cu data de 01.01.2022, a contractului de închiriere cu nr. 
12.929/31.08.2015 încheiat cu S.C. EXCELLAB S.R.L. Timișoara, privind spațiul în 
suprafață totală de 25,22 m2 situat la etajul 2 al Dispensarului Uman Recaș; 

13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
alocarea sumei de 100.000 lei Parohiei Ortodoxe Române Recaș I, în vederea 
construcției unei case mortuare. 

 

 

 

 
Primar, 

               Ing. Teodor PAVEL 


