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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 24 august 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 24 
august 2022, ora 1300, 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. Validarea mandatului de consilier local al domnului PETCU CRISTIAN, următorul 
supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Timiș la 
alegerile din 27 septembrie 2020.  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 

 

2. Depunere jurământ consilier local Petcu Cristian. 
 

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local Recaș care vor face parte din Comisia de evaluare a probei de 
interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala 
Gimnazială Izvin – sesiunea iunie – octombrie 2022; 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresa Inspectoratului Școlar 
Județean Timiș. 

 

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de 
Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Orașul Recaș; 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
  

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finantare 
pentru  proiectul „REABILITARE ENERGETICA LA LICEUL TEORETIC ORAȘ RECAȘ” 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 
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6. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea primei întabulări în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 7.900 m2, 
situat în extravilanul localității Nadăș, Oraș Recaș, categoria de folosință ”pădure 
(tufăriș mărăciniș)”, identificat cu număr cadastral Pdt 352/1; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, plan cu propunerea de 

întabulare. 
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
stabilirea spațiului destinat oficierii căsătoriilor și a texelor speciale pentru oficierea 
căsătoriilor. 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 

  

8. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș pentru 
aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al 
Orașului Recaș".    
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, proiect regulament.  
  

9. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
luarea la cunoştinţă a Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali 
ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2022.    
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, raport activitate.  
 

10. 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 situat în intravilanul localității Izvin, Orașul Recaș, 
înscris în C.F. nr. 418105 Recaș (nr. C.F. vechi 124 Izvin), nr. top. 774/a/1, precum și 
modificarea suprafafeței acestuia de la 1.173 m2 la 1.348 m2. 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras CF, plan de 
amplasament și delimitare imobil.   
 

11. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea închirierii Căminelor Culturale de pe raza 
Orașului Recaș și a localităților aparținătoare, prin liciație publică. 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate.  
 

12. 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; 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, dosare Legea nr. 15/2003. 
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13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 466/18.01.2008 încheiat între 
Primăria Orașului Recaș și Lukacs Constantin, privind închirierea apartamentului nr. 1 
din construcția cu destinația de locuință situată în Orașul Recaş, str. Ianculeasa nr. 12, 
bl. A, județ Timiş.  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere + documente 
justificative. 
 

14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării cotei-părți de 164/629 m2 
din terenul situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Florilor nr. 14, categoria de 
folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 407865 Recaș (nr. CF vechi 2663 Recaș), 
nr. cad. 407865 (nr. top. 957-958/a/1), către Mihai Estera. 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, raport evaluare. 
  

15. Diverse. 
 
 
Art. 3. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția 
consilierilor locali în format letric. 
               (2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate ale 
Consiliului Local Recaș în baza competențelor acestora. 

  (3) 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. Ciobanu Ioan 
3. Fekete-Maţedolean Codruţa-

Ramona 
4. Grigoraș Ioan 

5. Lazea Corneliu 
6. Milutin Romulus 
7. Milin Ilie-Radoslav 
8. Mocan Nicodim 

9. Nicula Daniel Silviu 

10. Rus Augustin 
11. Pop Ana 
12. Popovici Ioan 
13. Talpaș Anita 
14. Tripon Crăciune 

 
 
 
                                Primar,                                                           Vizat  
                        Ing. Teodor PAVEL                           Secretar general al Orașului Recaș,       
                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 
 
 

 
 
 
 

Recaş, 18.08.2022 
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