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Suplimentare Proiect Ordine de Zi 
 

Ședință ordinară a Consiliului Local Recaș – 30.03.2022 
 
 

1. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea acordării, în anul 2022, de finanțări nerambursabile din bugetul local al 
Orașului Recaș pentru activități non-profit de interes local în domeniul sportului; 

2. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Recaş privind 
rezilierea contractului de concesiune cu nr. 13.318/21.09.2022, privind terenul în 
suprafață de 16.900 m2 situat în extravilanul localității Herneacova, Oraș Recaș, înscris 
în CF nr. 401551 Recaș, nr. cad. 401551, concesionară Caraiman Bianca – Maria, la 
solicitarea acesteia; 

3. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
acceptarea ofertei de donaţie a unui număr de 5 terenuri situate în extravilanul Orașului 
Recaș, cu destinaţia ulterioară de drum de acces public; 

4. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Recaş privind 
emiterea acordului de prinicpiu în vederea efecturării unui schimb imobiliar de terenuri 
între Primăria Orașului Recaș și Caraiman Bianca - Maria, privind terenul în suprafață 
de 16.900 m2 situat în extravilanul localității Herneacova, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 
401551 Recaș, nr. cad. 401551 (parcela Ps 468);  

5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic 
închis”, a imobilului teren în suprafață de 2.182 m2 situat în intravilanul localității Izvin, 
Orașul Recaș, categoria de folosință "pășune", înscris în CF nr. 409228 Recaș, nr. cad. 
409228; 

6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic 
închis”, a imobilului teren în suprafață de 5.341 m2 situat în intravilanul localității Izvin, 
Orașul Recaș, categoria de folosință "pășune", înscris în CF nr. 409227 Recaș, nr. cad. 
409227. 

 
 

Primar, 
               Ing. Teodor PAVEL 


