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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 28 iunie 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 28 
iunie 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 
actualizarea comisiei pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în baza 
prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuințe proprietate personală; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

2. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
desemnarea a doi consilierilor locali în vederea actualizării comisiei pentru 
desfășurarea de negocieri directe privind concesionarea / vânzarea / închirierea 
imobilelor construcții și terenuri situate pe raza administrativ – teritorială a Orașului 
Recaş; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
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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; 
- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 

protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- 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 
desemnarea a doi consilierilor locali pentru actualizarea comisiei de soluționare a 
constestațiilor în vederea desfășurării licitațiilor publie privind concesionarea / 
vânzarea / închirierea imobilelor construcții și terenuri situate pe raza administrativ – 
teritorială a Orașului Recaş; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

4. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu privind concesionarea prin licitaţie publică, în condițiile 
legii a unor terenuri situate pe raza unității administrativ-teritoriale a Orașului Recaș, 
aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, județ Timiș; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extrase cărți funciare. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

5. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.259 m2, 
situat în intravilanul localității Izvin, str. Octavian Goga nr. 77 (nr. vechi 437), Oraș 
Recaș, categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 400982 Recaș, nr. 
top. 771/1/7, către Găman Constantin și Găman Nicoleta;   
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extras carte funciară. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 
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6. 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 1.600 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, categoria 
de folosință "arabil", înscris în CF nr. 418116 Recaș, nr. cad. 418116 (tarla A 3209); 
 Materiale: cerere, referat de aprobare, extras carte funciară.  
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

7. 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 7.409 m2 situat în intravilanul localității Stanciova, Oraș 
Recaș, categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 418015 Recaș, nr. cad. 418015 
(tarla Cv 22, A 4); 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

8. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 3.798/14.03.2017 și a 
contractului de  concesiune nr. 3.799/14.03.2017, privind terenul în suprafață de 812 m2 
situat în intravilanul localității Herneacova, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 412515 Recaș, 
nr. cad. 412515, beneficiar/concesionar Vodă Cristina – Manuela, pentru neîndeplinirea 
obligației de a construi locuință și neplata taxei de redevență; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, contracte, extras de rol. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

9. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
indexarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
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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; 
- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 

protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

10. 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; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

11. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 2.8260 m2, 
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”drum”, identificat cu 
număr cadastral Dr 3207/1/1/1/4; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, plan. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

12. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 10.113 m2, 
situat în extravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință ”arabil”, identificat cu 
număr cadastral A 3207/1/1/1/3;   
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, plan. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi cetăţeneşti, 
învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 
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13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului 
Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 1.259 m2, situat în intravilanul localității 
Izvin, Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 416315 Recaș (nr. C.F. vechi 2118 Izvin), nr. top. 
771/5; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
constatarea apartenței la domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului 
Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 2.876 m2, situat în intravilanul Orașului 
Recaș, str. Rozelor nr. 28,înscris în C.F. nr. 406579 Recaș (nr. C.F. vechi 1398 Recaș), 
nr. cad. 406579 (nr. top. 1086-1087); 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

15. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei doamnei  Scripniciuc Mioara – 
Irina, sprijin necesar în vederea acoperirii unor cheltuieli medicale, având diagnosticul 
de "tumoră malignă"; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, anchetă socială. 
  Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

16. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
analizarea, însușirea și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la 
licitație publică cu strigare a imobilului teren în suprafață de 1.439 m2 situat în 
intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți-construcții", 
înscris în CF nr. 418038 Recaș, nr. top. 609/47; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, raport evaluare. 
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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; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

17. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
analizarea, însușirea și aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la 
licitație publică cu strigare a imobilului teren în suprafață de 1.377 m2 situat în 
intravilanul localității Petrovaselo, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți-
construcții", înscris în CF nr. 418009 Recaș, nr. cad. 418009; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, raport evaluare. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

18. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
luarea la cunoștință, analizarea, însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare 
întocmite în vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului 
Recaș și Csizmadia Alin – Sebastian, privind terenul în suprafață de 4.500 m2, aflat în 
proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, 
înscris în CF nr. 417389 Recaș, nr. cad. 417389, categoria de folosință „pășune’’ (tarla 
Ps 3698/1); 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, rapoarte evaluare. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

19. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind luarea la 
cunoștință, analizarea, însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea 
efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului Recaș și Oarcea Radoslav 
– Sergiu, privind terenul în suprafață de 2.238 m2, aflat în proprietatea privată a Orașului 
Recaș, situat în extravilanul localității Petrovaselo, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 417899 
Recaș, nr. cad. 417899, categoria de folosință „pășune’’; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, rapoarte evaluare. 
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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; 
- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 

protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

20. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul "Zonă de locuințe și servicii", 
str. Vinului, Recaș, în intravilanul Orasului Recas pe terenul în suprafață totală de 
78.563  m2,   înscris  în CF nr. 416624 Recaș, nr. cad. 416624; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, regulament local de urbanism, 
avize. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

21. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 
864 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Primăverii nr. 13, categoria de 
folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 401007 Recaș, nr. cad. 401007, către 
Mihai Adrian Marcel; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, raport evaluare. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

22. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
rezilierea contractului de atribuire în folosință gratuită nr. 4.104/22.05.2006 și 
contractului de concesiune nr. 4.125/22.05.2006, privind terenul în suprafață de 512 m2 
situat în intravilanul Orașului Recaș, înscris în CF nr. 402793 Recaș, nr. cad. Cc 
2956/1/75/a, beneficiar / concesionar Tripon Călin Crăciun, la solicitarea acestuia; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, contracte. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 
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- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

23. 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 1.439 m2 situat în intravilanul localității Bazoș, Oraș 
Recaș, categoria de folosință "curți-construcții", înscris în CF nr. 418034 Recaș (nr. CF 
vechi 1608 Bazoș), nr. top. 609/44; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras carte funciară. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

24. 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; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, proces-verbal comisie, cereri. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

 

25. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș cu nr. 77/30.03.2022, 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; 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresă solicitare, 
documentație, planuri. 
 Aviz Comisii de Specialitate:  

- Comisia buget-finanţe, studii, prognoze economico-sociale, administrarea 
domeniului public si privat, servicii publice, comerţ, agricultură şi turism; 

- Comisia organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrarilor publice, 
protecţia mediului şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
protecţie copii, muncă şi protecţie socială; 

- Comisia administraţie publică localã, juridică, ordine publică şi drepturi 
cetăţeneşti, învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport. 
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26. Diverse. 
 
 
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, 22.06.2022 
Nr. 260 


