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DISPOZIŢIE 

 

privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Recaş în  
şedinţa extraordinară în data de 14 aprilie 2022 

 
Primarul Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) şi în 

temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) 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 şedinţă extraordinară în data 
de 14 aprilie 2022, ora 1500, cu participarea fizică a consilierilor locali, care se va 
desfășura în sala de ședinte a Primăriei Oraşului Recaş, str. Calea Timișoarei nr. 86. 
 
Art. 2. – Proiectul ordinii de zi este următorul:  

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

adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Orașul Recaș; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
Aviz Comisii de Specialitate: Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi 

drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 
2. Discutarea proiectului de hotărâre privind stabilirea structurii, pe specialități, a 

membrilor Comisiei Sociale de Analiză și Soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor 
pentru tineri, construite prin A.N.L., precum și a membrilor Comisiei Sociale de Analiză și 
Soluționare a contestațiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri, 
construite prin A.N.L., în Orașul Recaș; 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
Aviz Comisii de Specialitate: Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi 

drepturi cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 
 
3. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţă de 88.795 m2 situat în intravilanul 
localității Izvin, Oraș Recaș, județ Timiș, înscris în C.F. nr. 417942 Recaș, nr. cad. 
417942, categoria de folosință ,,pășune", în nouă loturi de teren distincte, conform 
planului avizat de O.C.P.I. Timis cu nr. 88.121/01.04.2022 (P.U.Z. zonă industrială Izvin): 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, referat admitere, planuri de 

amplasament și delimitare a imobilelor. 
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Aviz Comisii de Specialitate: Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-
sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi 
turism. 
 
Art. 3. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 
consilierilor locali în format letric. 

(2) Materialele prevăzute la alin. (1) pot fi studiate, în format letric, de persoanele 
interesate, la biroul Secretarului General al Orașului Recaș. 

 
Art. 4. – Membrii Consilierii Locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii. 

 
Art. 5.  – 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, 11.04.2022 
Nr. 152 


