
1 
 

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 30 martie 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 
30 martie 2022, 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 
Iacordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Iancu Violeta, în vederea refacerii 
locuinței distruse în urma unui incendiu; 

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

rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 13.652/ 31.08.2018 și 
contractului de concesiune nr. 13.653/31.08.2018, privind terenul în suprafață de 792 m2 
situat în intravilanul Orașului Recaș – Cartier Ianculeasa, înscris în CF nr. 413085 Recaș, 
nr. cad. 413085, beneficiar / concesionar Straton Dumitru, la solicitarea acestuia; 

 

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 700 m2 situat în intravilanul localității Izvin, 
str. Trandafirilor nr. 5, Oraș Recaș, județ Timiș, categoria de folosință "curți construcții”, 
înscris în C.F. nr. 406771 Recaș, nr. cad. 406771 (tarla Cc 3697/1/C, parcela 17); 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local Recaș cu nr. 203/28.08.2020, respectiv nr. 
143/21.04.2021, privind atribuirea denumirii străzii "Fermierilor" drumului de exploatare 
DE 1794 în plantațiile de vie din Orașul Recaș; 

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

analizarea, însușirea și aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării terenului în 
suprafață 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;   
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6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafață de 700 m2, situat 
în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, str. Trandafirilor nr. 5, județ Timiș, categoria de 
folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406771 Recaș, nr. cad. 406771 (tarla Cc 
3697/1/C, parcela 17), către Miloș Delia Ivanca; 

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

emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafață de 657 m2, situat 
în intravilanul localității Izvin, str. Mihai Eminescu nr. 107, Oraș Recaș, județ Timiș, 
categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 406758 Recaș, nr. cad. 406758 
(tarla Cc 3697/1/C, parcela 4), către Dima Alfred – Natanael și soția Dima Simina; 

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

emiterea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între 
Primăria Orașului Recaș și Munteanu Adrian Vasile, privind terenul în suprafață de 1.194 
m2, situat în intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, aflat în proprietatea privată a 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 417911 Recaș, nr. cad. 417911; 

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

aprobarea închirierii fără licitaţie publică, prin negociere directă, de către S.C. G & P 
DEALERS S.R.L. Recaș, a suprafeței de 10 m2 în fața imobilului situat în Orașul Recaș, 
Piața Sfânta Treime nr. 13, în vederea amenajării unei terase în perioada 01.04.2022 – 
01.11.2022; 

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

aprobarea închirierii fără licitaţie publică, prin negociere directă, de către "Blag Romică" 
INTREPRINDERE FAMILIALĂ Recaș, a suprafeței de 10 m2 în fața imobilului situat în 
Orașul Recaș, str. Mihai Eminescu, nr. 39, în vederea amenajării unei terase în perioada 
01.04.2022 – 01.11.2022; 
 

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 2.238 m2 situat în extravilanul localității 
Petrovaselo, Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință "pășune”, înscris în C.F. 
nr. 417899 Recaș, nr. cad. 417899 (Lot 2); 

 
12. 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 2.630 m2 situat în extravilanul localității 
Petrovaselo, Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință "pășune”, înscris în C.F. 
nr. 417900 Recaș, nr. cad. 417900 (Lot 3);   

 
13. 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 79.272 m2 situat în extravilanul localității 
Petrovaselo, Oraș Recaș, județul Timiș, categoria de folosință "pășune”, înscris în C.F. 
nr. 417898 Recaș, nr. cad. 417898 (Lot 1); 
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14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 301 m2, situat 
în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”curți-construcții”, 
identificat cu număr cadastral CV 1, Cc 7; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 13.752 m2, 
situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”arabil”, identificat 
cu număr cadastral A 1837; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 27.393 m2, 
situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”neproductiv”, 
identificat cu număr cadastral NMS 1841; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 47.394 m2, 
situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”vie”, identificat cu 
număr cadastral Vn 1840; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 18.060 m2, 
situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, categoria de folosință ”arabil”, identificat 
cu număr cadastral A 1845; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 7.409 m2, situat 
în intravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință ”arabil”, identificat 
cu număr cadastral Cv 22, A 4; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 3.123 m2, situat 
în intravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință ”fâneață”, identificat 
cu număr cadastral Cv 38, Fl 47; 

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

aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, 
județul Timiș, în suprafaţă de 131.865 m2, categoria de folosință ,,pășune’’, înscris în C.F. 
nr. 416313 Recaș nr. cad. 416313, în două loturi de teren distincte; 

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

emiterea acordului Consiliului Local Recaș în vederea realizării Nodului rutier A 1 (km 
485+030-DJ 609 E) – Recaș, inclusiv rețele de utilități din culoarul investiției; 

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

aprobarea situaţiei financiare anuale şi conturile anuale de execuţie ale bugetului local al 
oraşului Recaş, bugetului instituţiilor publice finanţate  integraldin venituri proprii (Liceul 
Teoretic Recaş și Școala Gimnazială Izvin) şi bugetului împrumuturilor interne la data de 
31.12.2021; 
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24. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
atribuirea terenului în suprafață de 720 m2, aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, 
situat în intravilanul Orașului Recaș, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 407787 Recaș, nr. 
Cad. 407787, domnului Carcea Ramiel –  Silviu, în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 2003; 

 

25. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
scutirea, pe anul 2022, a membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe 
terenurile utilizate pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă; 

 

26. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
desemnarea a doi consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Recaș; 

 

27. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare a 
imobilului teren în suprafață de 1.712 m2 situat în intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "curți-construcții", înscris în CF nr. 417628 Recaș, nr. cad. 407628; 

 

28. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică cu strigare a 
imobilului teren în suprafață de 10.200 m2 situat în extravilanul localității Herneacova, 
Oraș Recaș, categoria de folosință "arabil", identificat cu nr. cad. A 1516/7-8; 

 

29. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea efectuării lucrărilor de renovare și igienizare a 
celor 2 grupuri sanitare de la etajul II al Dispensarului Uman Recaș, cu decontarea 
cheltuielilor ocazionate de efectuarea acestor lucrări prin scăderea sumelor din taxa de 
redevență datorate de medicii care vor contribui la realizarea investiției; 

 

30. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
acordarea unui premiu aniversar în sumă de 5.000 lei domnului Bâtea Aurel, în calitate 
de veteran de război, la împlinirea vârstei de 100 ani; 

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

aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 2.156 m2, situat 
în intravilanul localității Orașului Recaș, str. George Coșbuc nr. 3, categoria de folosință 
”curți-construcții”, identificat cu număr cadastral Cv 50, Cc 10/2, precum și a construcției 
C1, cu destinația "Sală de Sport"; 
 

32. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul Orașului Recaș, județul 
Timiș, în suprafaţă de 3.889 m2, categoria de folosință ,,pășune’’, înscris în C.F. nr. 
416822 Recaș nr. cad. 416822, în două loturi de teren distincte; 
 

33. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între 
Primăria Orașului Recaș și S.C. Eastern Harvest S.R.L. Izvin, privind terenul în suprafață 
de 576 m2, situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, aflat în proprietatea privată 
a Orașului Recaș, înscris în CF nr. 417889 Recaș, nr. cad. 417889 (tarla 3520, parcela 
2); 
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34. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea listei cuprinzând persoanele care vor beneficia de atribuire de teren în 
folosință, în mod gratuit, pe durata existenței locuințelor proprietate personală, 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 2003, privind sprijinul acordat tinerilor în vederea 
construirii unei locuințe proprietate personală; 

 
35. Luarea la cunoştinţă a raportului Primarului Orașului Recaș privind starea 

economică, socială și de mediu a Unității Administativ – Teritoriale Oraș Recaș pe anul 
2021; 

 
36. 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, 24.03.2022 
Nr. 142 


