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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 septembrie 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 septembrie 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 privind aprobarea alipirii terenului în 
suprafață măsurată de 1.301 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, categoria de 
folosință ,,pășune’’, înscris în C.F. nr. 418165 Recaș, nr. cad. 418165, cu terenul în 
suprafața de 1.669 m2 situat în intravilanul Orașului Recaș, categoria de folosință 
,,pășune’’, înscris în C.F. nr. 418169 Recaș nr. cad. 418169, conform avizului 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş – B.C.P.I. Timișoara cu nr. 
209.612/24.08.2022;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, plan de amplasament și 
delimitare a imobilului cu propunerea de alipire întocmit de către ing. Claudiu Beniamin 
CIUREA în luna august 2022. 

 

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenței la domeniul 
privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren 
în suprafață de 689 m2, situat în intravilanul localității Bazoș, Orașul Recaș, înscris 
în C.F. nr. 414164 Recaș (nr. C.F. vechi 1628 Bazoș), nr. top. 609/59/4; 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară.  
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3. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în 
suprafață de 1.223 m2 situat în intravilanul localității Herneacova, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "arabil", înscris în CF nr. 41410 Recaș (nr. CF vechi: 44 
Herneacova), nr. top. 442; 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară. 
  

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în 
suprafață de 123.811 m2 situat în extravilanul localității Stanciova, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "neproductiv", înscris în CF nr. 418202 Recaș, nr. cadastral 
418202 (tarla nr. 1114). 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară. 
  

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 91.556 m2 situat în extravilanul 
localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință "neproductiv", înscris în 
CF nr. 418210 Recaș, nr. cadastral 418210 (tarla nr. 1104, 1105, 1106, 1107); 

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

 

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 46.300 m2 situat în extravilanul 
localității Stanciova, Oraș Recaș, categoria de folosință "neproductiv", înscris în 
CF nr. 414358 Recaș, nr. cadastral 414358 (tarla nr. 1110). 

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

  

7. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu privind concesionarea prin licitaţie publică, în 
condițiile legii, a două terenuri situate în intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, 
aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, județ Timiș, în vederea construirii 
de locuințe proprietate personală.    
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, certificat urbanism, extrase 
Cărți Funciare.  
  

8. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
includerea de noi mijloace fixe în Anexa V (bunuri proprietate publică) a 
Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și 
canalizare nr. 932/19.01.2010.    
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, raport activitate, adresă de 
la S.C. AQUATIM S.A. Timișoara.  
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9. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind    
desemnarea membrilor din cadrul Consiliului Local Recaş pentru a face parte din 
Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Recaş în anul școlar 2022 – 2023. 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresa Liceului Teoretic 
Recaș.    
 

10. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Recaș în Comisia pentru Evaluarea 
și Asigurarea Calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Recaș pentru anul 
școlar 2022 - 2023. 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresa Liceului Teoretic 
Recaș.  
 

11. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
desemnarea membrului din cadrul Consiliului Local Recaş pentru a face parte din 
Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Izvin în anul școlar 2022 – 2023. 
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresa Școlii Gimnaziale 
Izvin. 
 

12. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Recaș în Comisia pentru Evaluarea 
și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Izvin pentru anul 
școlar 2022 - 2023.  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresa Școlii Gimnaziale 
Izvin. 
 

13. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
însuşirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiș sub nr. 210.640/25.08.2022, având ca 
obiect imobilul clădire C1, situat în Recaș, Cartier Ianculeasa, județul Timiș, 
înscrise în CF nr. 416971 – C 1 Recaș. 

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

apartamentare întocmită de P.F.A. Koska Ioan Erik.  
 
14. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  

însuşirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiș sub nr. 210.638/25.08.2022, având ca 
obiect imobilul clădire C1, situat în Recaș, Cartier Ianculeasa, județul Timiș, 
înscrise în CF nr. 416972 – C 1 Recaș. 

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

apartamentare întocmită de P.F.A. Koska Ioan Erik.  
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15. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind  
însuşirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiș sub nr. 221.980/08.09.2022, având ca 
obiect imobilul clădire C1, situat în Recaș, Cartier Ianculeasa, județul Timiș, 
înscrise în CF nr. 416973 – C 1 Recaș. 

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

apartamentare întocmită de P.F.A. Koska Ioan Erik.  
 
16. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 

constatarea apartenenței la domeniul privat al Oraşului Recaș - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în suprafață de 4.692 m2, situat în 
intravilanul Orașului Recaș, înscris în C.F. nr. 410007 Recaș, nr cad. 410007. 

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

17. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
constatarea apartenenței la domeniul public al Oraşului Recaș - administrarea 
Consiliului Local Recaş, a unui număr de 8 imobile teren situate pe raza Orașului 
Recaș, în vederea realizării proiectului "Extindere rețea de distribuție apă și 
canalizare Recaș – Calea Bazoșului Vechi, str. Venus și str. Saturn". 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresă S.C. AQUATIM 

S..A. Timișoara, extrase Carte Funciară. 
 

18. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea participării Orașului Recaș, județul Timiș, în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritara 11 Măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul 
întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse 
regenerabile destinate autorităților administrației publice locale și aprobarea 
proiectului “AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN ORAȘUL RECAȘ”. 

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

investiției, Ghidul solicitantului pentru Sprijinirea investiţiilor destinate promovării 
producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul 
autorităților publice locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 
2014 – 2020. 

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

asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru 
implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele 
eligibile in cadrul proiectului “AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN ORAȘUL 
RECAȘ”. 

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

pentru Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse 
regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020. 
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20. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
alocarea sumei de 3.500 lei în scopul premierii cu suma de 500 lei a fiecărui elev 
care a obținut media 10 la finalul anului școlar 2021 – 2022. 

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

beneficiarilor. 
 

21. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
modificarea cuantumului brut al indemnizațiilor și salariilor de bază pentru aleșii 
locali, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Orașului Recaș şi ale serviciilor publice locale din 
subordinea Consiliului Local, începând cu data de 01.08.2022. 

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

 

22. 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, solicitări ale 

beneficiarilor. 
 

23. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea prețului de valorificare a lemnului de foc către populație, din fondul 
forestier proprietatea Orașului Recaș. 

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

Locale R.A. OCOLUL SILVIC STEJARUL Recaș. 
 

24. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 795 m2, 
situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Primăverii nr. 21, categoria de folosință 
"curți construcții”, înscris în C.F. nr. 401002 Recaș, nr. cad. A 2943/1/1/4/3, către 
Tomoș Silviu – Lucian. 

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

25. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 512 m2, 
situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Liliacului nr. 10, categoria de folosință 
"curți construcții”, înscris în C.F. nr. 400994 Recaș (nr. CF vechi: 6105 Recaș), nr. 
cad. 400994 (nr. cad. vechi: Cc 2956/1/74/b), către Rus Ionuț – Andrei. 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere solicitant. 
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26. Discutarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul Orașului Recaș privind 
aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, 
construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Orașul Recaș, str. Pieței nr. 26. 

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

întocmite de Comisia de Analiză și Soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru 
tineri, construite prin A.N.L.. 

 

27. 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. Petcu Cristian 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recaş, 22.09.2022 
Nr. 328 


