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Nr. 9.714/28.06.2022 
 

 

Suplimentare Proiect Ordine de Zi 
 

Ședință ordinară a Consiliului Local Recaș – 28.06.2022 

 
 

1. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș 
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 
4.728 m2, situat în extravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de 
folosință ”arabil”, identificat cu număr cadastral A 734/1;  
 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. 

 

2. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 
5.763 m2, situat în extravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de 
folosință ”arabil”, identificat cu număr cadastral A 732/9; 
 Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, 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. 

 

3. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 
15.837 m2, situat în extravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de 
folosință ”fâneață”, identificat cu număr cadastral F 733/2-3. 
 Materiale: cerere, 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. 

 

4. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică cu 
strigare a imobilului teren în suprafață de 49.000 m2 situat în extravilanul localității 
Herneacova, Oraș Recaș, categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 416290 
Recaș, nr. cad. 416290 (tarla 1729). 
 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. 

 

5. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică cu 
strigare a imobilului teren în suprafață de 41.000 m2 situat în extravilanul localității 
Herneacova, Oraș Recaș, categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 416291 
Recaș, nr. cad. 416291 (tarla 1743). 
 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. 

 

6. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind acceptarea ofertei de donaţie de la S.C. XELIAR CONSTRUCT S.R.L. 
Timișoara a terenului situat în intravilanul localității Nadăș, Oraș Recaș, înscris în 
CF nr. 410845 Recaș, nr. cad. 410845, reprezentând teren cu destinaţia de "drum 
public". 
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 Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, extrase carte 
funciară, declarație de renunțare la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. 
 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 iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind acceptarea ofertei de donaţie de la S.C. XELIAR CONSTRUCT S.R.L. 
Timișoara a unui număr de 8 terenuri situate în intravilanul localității Nadăș, Oraș 
Recaș, reprezentând terenuri cu destinaţia de "drum public". 
 Materiale: cerere, referat de aprobare, raport de specialitate, extrase carte 
funciară, declarație de renunțare la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. 
 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 iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș cu nr. 
164/08.07.2022, "privind participarea Orașului Recaș la “Programul privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ORAȘ 
RECAȘ PENTRU SATELE APARTINATOARE IZVIN SI BAZOȘ”, precum și 
aprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai proiectului, conform 
contractului pentru finanțare nerambursabilă cu nr. 1/i-ges din 10.05.2022. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, devize, contract pentru 
finanțare nerambursabilă. 
 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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9. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării prin licitație publică a 
apartamentului nr. 2 și apartamentului nr. 3 din construcția situată în intravilanul 
Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 80 (nr. vechi 316), înscrise în C.F. nr. 
406587 – C 1 – U 2 Recaș (nr. CF vechi 4669 Recaș), nr. top. 609-612/a/II, respectiv 
C.F. nr. 406587 – C 1 – U 3 Recaș (nr. CF vechi 4675 Recaș), nr. top. 609-612/a/III.. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extrase 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. 

 

10. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind aprobarea aderării și dobândirii calității de membru în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară "Distribuție Gaz Timiș Nord" al Orașului Recaș. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresă, hotărâre A.G.A, 
proiect de buget venituri și cheltuieli anul 2022.  
 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 iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind aprobarea bugetului local al Oraşului Recaş - rectificarea III pe anul 2022. 
 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. 
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12. Discutarea proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Oraşului Recaş 
privind cesiunea către S.C. VATECH CONSULTING S.R.L. București a contractului 
de concesiune cu nr. 4.659/03.05.2012 încheiat între Primăria Orașului Recaș și 
S.C. URDEL ENERGY S.R.L. București, privind terenul în suprafaţă de 15 m2, 
situat in intravilanul localitatii Izvin, Oraş Recaş, judeţ Timiş, în vederea realizării 
și punerii în funcțiune a unui parc fotovoltaic în localitatea Izvin. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, solicitare, contract de 
cesiune de contract și acord (accept) de cesiune de contract încheiat între S.C. URDEL 
ENERGY S.R.L. București și S.C. VATECH CONSULTING S.R.L. București. 
 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. 

 

 
 
 

Primar, 

               Ing. Teodor PAVEL 


