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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 11 februarie 2022 

 
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 
11 februarie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei oraşului Recaş. 
 
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi este următorul:  
 

1. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 833 m2, situat 
în intravilanul Orașului Recaș, str. Fagului nr. 7, categoria de folosință "curți construcții”, 
înscris în C.F. nr. 403898 Recaș (nr. CF vechi 6146 Recaș), nr. cad. 403898 (nr. cad vechi 
Cc 2956/1/104;2956/1/105/b), către Micula Traian;   
 

2. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aderarea oraşului Recaş la Asociaţia Comunelor din România; 

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

aprobarea însuşirii prevederilor Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea 
auditului public intern, în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor 
administraţiei publice locale; 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 
82/22.12.2020, privind desființarea societății comerciale Primrec S.R.L, societate aflată în 
administrarea Consiliului Local al Orașului Recaș; 
 

5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea dosarului numitului Petruse Valentin – Florin, depus în vederea atribuirii de 
teren în folosinţă, în mod gratuit, pe durata existenţei locuinţelor proprietate personală, 
conform prevederilor Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor în vederea 
construirii unei locuinţe proprietate personală; 
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6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
externalizarea activității de măturat, spălat, stropire şi întreţinere căi publice, precum și a 
activității de deszăpezire, curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
adoptarea propunerilor de “Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
Orașul Recaș”; 

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

aprobarea bugetului local al Oraşului Recaş și bugetul instituțiilor publice finanțate integral 
din venituri proprii (Liceul Teoretic Recaș și Școala Gimnazială Izvin) pe anul 2022; 
 

9. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
acordarea unui sprijin financiar în sumă de 500 de lei persoanelor care au vârsta cuprinsă 
între 80 și 89 ani, sumei de 1.000 de lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 
99 ani, precum și suma de 1.500 lei persoanelor care au vârsta de 100 de ani, vârstă 
împlinită după data de 1 ianuarie 2022 și domiciliază pe raza orașului Recaș și al 
localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin; 
 

10. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
acordarea unui sprijin financiar în sumă de 500 lei familiilor care împlinesc 50 – 59 ani de 
căsătorie după data de 1 ianuarie 2022 și domiciliază pe raza orașului Recaș și a 
localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

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

acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 lei familiilor care au  împlinit 60 de ani 
de căsătorie și peste după data de 1 ianuarie 2022 și domiciliază pe raza orașului Recaș 
și a localităților aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

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

aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor 
bugetare restante, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de 
plată datorate bugetului local de către persoane fizice care au calitatea de contribuabili la 
bugetul local al Orașului Recaș;  
 

13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș pentru 
aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru 
salariaţii aparatului de specialitate al Primarului Orașului Recaș şi structurilor fără 
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Orașului Recaș, pentru perioada 1 
ianuarie 2022 - 31 decembrie 2026; 
 

14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
alocarea sumei de 50.000 lei Parohiei Ortodoxe Române Recaș I, în vederea executării 
lucrărilor de pictură a interiorului lăcașului de cult;  
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15. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
alocarea sumei de 25.000 lei Parohiei Romano – Catolice Recaș, în vederea executării 
lucrărilor de renovare, reînoire și reparații a imobilelor aflate în proprietatea și 
administrarea Parohiei Romano – Catolice Recaș;   

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

alocarea sumei de 30.000 lei Parohiei Ortodoxe Sârbe Petrovaselo, în vederea executării 
lucrărilor de renovare și reparații a lăcașului de cult;  

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

alocarea sumei de 25.000 lei Parohiei Ortodoxe Române Izvin, în vederea executării 
lucrărilor de construcție a unei capele mortuare;   

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

alocarea sumei de 30.000 lei Parohiei Ortodoxe Sârbe Stanciova, în vederea executării 
lucrărilor de renovare și reparații a lăcașului de cult;   
 

19. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
alocarea sumei de 30.000 lei Parohiei Ortodoxe Române Bazoș, în vederea executării 
lucrărilor de renovare și reparații a lăcașului de cult;   
 

20. 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, 04.02.2022 
Nr. 100 


