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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 noiembrie 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 noiembrie 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 Programului anual 
pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Orașului Recaș 
pentru activități sportive pe anul 2023; 

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

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenței la domeniul 
privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren 
în suprafață de1.439 m2, situat în intravilanul localității Bazoș, str. Pădurarului nr. 
1, Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 406209 Recaș (nr. C.F. vechi 2164 Bazoș), nr. 
cadastral 406209 (nr. topografic 609/57); 

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

 
3. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea din bugetul local a 

sumelor necesare pentru recompensarea membrilor Formaţiei Civile Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă Recaș, pentru activitatea depusă în cursul anului 2022; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate.  
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4. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol 
de colaborare în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS″, cod MySmis 
130963; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresă Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale, model protocol + anexe.   

 
5. Discutarea proiectului de hotărâre privind rezilierea contractului de  

concesiune nr. 2.146/09.04.2008, privind terenul în suprafață de 689 m2 situat în 
intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 1628 Bazoș, nr. cad. 
609/59/4, concesionară Ion Adriana, la solicitarea acesteia; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, solicitare concesionară.   

 
6. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 

vederea vânzării terenului în suprafață de 546 m2, situat în intravilanul Orașului 
Recaș, str. Plopilor nr. 35, județ Timiș, categoria de folosință "curți construcții”, 
înscris în C.F. nr. 403206 Recaș, nr. cad. 403206 (tarla Cc 2956/1/108/b), către 
Căpușan Daniela;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere solicitantă, extrase 
Carte Funciară, contract concesiune și contract cesiune teren.  
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării emiterea acordului de principiu în vederea vânzării terenului în 
suprafață de 512 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, str. Plopilor nr. 23, județ 
Timiș, categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 401575 Recaș (nr. 
CF vechi 6149 Recaș), nr. cad. 401575 (nr. topografic: Cc 2956/1/37/a), către Vladin 
Florica și Petrariu Simona – Mihaela;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere solicitante, extras 
Carte Funciară, contract atribuire teren și contract concesiune teren.  

 

8. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării terenului în suprafață de 1.439 m2, situat în intravilanul localității 
Bazoș, Oraș Recaș, str. Pădurarului nr. 1, județ Timiș, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 406209 Recaș, nr. cad. 406209 (nr. topografic 609/57), 
către Cruceat (fostă Bâră) Ana; 

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

Carte Funciară, contract concesiune teren.  
 
9. Discutarea proiectului de hotărâre privind analizarea, însușirea și aprobarea 

raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la licitație publică a imobilului 
teren în suprafață de 689 m2 situat în intravilanul localității Bazoș, Oraș Recaș, 
categoria de folosință "altele", înscris în CF nr. 414164 Recaș (nr. CF vechi: 1628 
Bazoș), nr. top. 609/59/4; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, raport evaluare.  
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10. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață 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 
și soția Tomoș Iuliana – Maria; 

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

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 700 m2, situat în intravilanul 
localității Izvin, str. Trandafirilor nr. 20, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 406845 Recaș, nr. cad. 406845 (tarla CC 3697/1/D/30), 
către Știrbu Dan – Gheorghe; 

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

12. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 700 m2, situat în intravilanul 
localității Izvin, str. Trandafirilor, nr. 13, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 406767 Recaș, nr. cad. 406767 (tarla CC 3697/1/C), 
către Tatomir Viorel; 

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

13. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 541 m2, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, str. Primăverii nr. 65, categoria de folosință "curți construcții”, 
înscris în C.F. nr. 407664 Recaș, nr. cad.407664, către Gruici Luiza Elena și minorii 
Gruici Mihai și Gruici Victor; 

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

14. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului Recaș 
și Chevereșan Iuliu, privind terenul în suprafață de 26.800 m2, situat în extravilanul 
localității Izvin, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 418301 Recaș, nr. cad. 418301 aflat în 
proprietatea privată a Orașului Recaș; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
           Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extrase Cărți funciare.  

 

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului Recaș 
și Moldovan Radu, privind terenul în suprafață de 13.900 m2 situat în extravilanul 
localități Stanciova, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 418411 Recaș, nr. cad. 418411 
(tarla A 1119, parcela 20), respectiv terenul în suprafață de 16.900 m2 situat în 
extravilanul localități Stanciova, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 418412 Recaș, nr. 
cad. 418412 (tarla A 1119, parcela 22), aflate în proprietatea privată a Orașului 
Recaș; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
           Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extrase Cărți funciare.  
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16. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului Recaș 
și Zazuleac Samuel, privind terenul în suprafață de 9.007 m2, situat în extravilanul 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 416800 Recaș, nr. cad. 416800, aflat în proprietatea 
privată a Orașului Recaș; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
           Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, extrase Cărți funciare.  
 

17. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în 
Cartea Funciară a terenului în suprafață de 5.100 m2, situat în extravilanul localității 
Nadăș, Oraș Recaș, categoria de folosință ”pădure (tufăriș/mărăciniș)”, identificat 
cu număr cadastral Pdt 354/2; 

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

 

18. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii 
Contractului de concesiune nr. 7.032/12.09.2006 încheiat între Orașul Recaș în 
calitate de concedent şi "CÂNDEA ANA COMERȚ INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ" 
Recaș, în calitate de concesionar, către S.C. "CINDEA AURELIANA & DANIELA" 
S.R.L. Recaș; 

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

19. Discutarea proiectului de hotărâre 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 Tămaș Călin, privind 
terenul în suprafață de 7.900 m2, situat în extravilanul localității Nadăș, Oraș Recaș, 
aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, înscris în CF nr. 418372 Recaș, nr. 
cad. 418372 (tarla 352); 

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

extrase Cărți funciare. 
 

20. Discutarea proiectului de hotărâre 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 Băluțoiu Mioara  - 
Liana, privind terenul în suprafață de 1.700 m2, situat în extravilanul localității 
Stanciova, Oraș Recaș,  înscris în CF nr. 418220 Recaș, nr. cad. 418220 (tarla 721) 
aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș; 

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

extrase Cărți funciare. 
 

21. Discutarea proiectului de hotărâre 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, cereri.  



5 
 

 
 

22. 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, 22.11.2022 
Nr. 444 


