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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 31 ianuarie 2023 

 
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 31 
ianuarie 2023, 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 stabilirea situaţiilor care motivează 
acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

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

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de 
interes local ce vor fi executate de către persoanele care beneficiază de ajutor social și 
cele care trebuie să presteze muncă în folosul comunității pe anul 2023; 

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

 

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a Raportului 
privind activitatea desfașurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, 
pe semetrul II al anului 2022; 

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

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind modificarea salariilor de bază pentru 
asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 
2023; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, rapoarte de specialitate.   
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5. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea reţelei unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat/ autorizat care vor funcționa pe 
raza U.A.T. Oraș Recaș în anul şcolar 2023 – 2024; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, adresa Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș.    

 

6. Discutarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul 
privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în 
suprafață de 715 m2, situat în intravilanul localității Bazoș, nr. 291, Oraș Recaș, înscris 
în C.F. nr. 406031 Recaș (nr. CF vechi 2051 Bazoș), nr. cad. Cc 1; Cc 3; A 2/1, A 4/1;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară.  
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul 
privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului Local Recaş, a imobilului teren în 
suprafață de 2.289 m2, situat în intravilanul localității Bazoș, nr. 179/A, Oraș Recaș, 
înscris în C.F. nr. 410266 Recaș (nr. CF vechi 1782 Bazoș), nr. top. 387/1;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară.  

 

8. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în 
suprafață de 558 m2 situat în intravilanul  Orașului Recaș, categoria de folosință "curți 
– construcții", înscris în CF nr. 418418 Recaș (nr. CF vechi 2551 Recaș), nr. top. 
1606/1/1/2/1/7/6; 

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

 

9. Discutarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 167/29.09.2015; 

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

Funciară.   
 

10. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanţării „Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 
2014 - 2020” prin P.O.I.M., în vederea asigurării cofinanțării proiectului; 

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

Timișoara, adresă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apă - Canal" Timiș.   
 

11. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020” – localitatea Recaș; 

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

Timișoara, adresă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apă - Canal" Timiș.   
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12. Discutarea proiectului de hotărâre privind preluarea în domeniul public al 
Orașului Recaș a investiției realizate prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" - 
"Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul 
Timiș" şi transmiterea bunurilor rezultate din investiție în administrarea S.C. Aquatim 
S.A. Timișoara; 

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

Timișoara, proces-verbal predare – primire.    
 

13. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică, în condițiile legii, a 6 terenuri situate în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, 
aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, județ Timiș, în vederea desfășurării de 
activități industriale / depozitare; 

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

14. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 1.348 m2, situat în intravilanul localității Izvin, 
str. Mihai Eminescu nr. 18, Orașul Recaș, categoria de folosință "curți construcții și 
arabil”, înscris în C.F. nr. 418249 Recaș (nr. CF vechi 418105 Recaș), nr. cad. 418249, 
către Lakatoș Pavel – Ioan și soția Lakatoș Elena; 

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

 

15. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 401 m2, situat în intravilanul localității Izvin, 
Orașul Recaș, categoria de folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 402595 Recaș 
(nr. CF vechi 20527 Recaș), nr. cad. 402595 (nr. cad. vechi 50918), către Micloșoni 
Adrian – Daniel; 

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

16. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 1.180 m2, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, str. Crinului nr. 14, categoria de folosință "curți construcții”, înscris în 
C.F. nr. 404185 Recaș (nr. CF vechi 6090 Recaș), nr. cad. Cc 2956/1/28), către Bâte Ionel 
- Cosmin; 

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

17. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 1.259 m2, situat în intravilanul 
localității Izvin, nr. 420, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți construcții”, înscris 
în C.F. nr. 401109 Recaș (nr. CF vechi 2152 Izvin), nr. top. 771/1/8, către Buză Mărioara 
– Lelioara; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
            Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, raport evaluare.   
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18. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit 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 (fostă Petrariu) Florica și Petrariu Simona 
– Mihaela; 

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

19. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului Recaș și 
Georgiu Ioan și soția Georgiu Maria, privind terenul în suprafață de 27.393 m2, situat în 
extravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 418010 Recaș, nr. cad. 418010,  
aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, 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 Ciuciu Cornelia, privind 
terenul în suprafață de 550 m2, situat în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, înscris 
în CF nr. 412154 Recaș (nr. CF vechi 2318 Izvin), nr. top. 367 – 368/3,  aflat în 
proprietatea privată a Orașului Recaș; 

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

21. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii terenului in 
suprafata de 741 m2 aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 418352 Recaș, nr. cad. 418352, doamnei Păunescu 
Teodora – Romina, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; 

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

răspundere, extras Carte funciară.  
 

22. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii terenului in 
suprafata de 776 m2 aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 418351 Recaș, nr. cad. 418351, domnului Păunescu 
Alexandru – Valentin, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; 

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

răspundere, extras Carte funciară.  
 

23. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii terenului in 
suprafata de 787 m2 aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 418343 Recaș, nr. cad. 418343, doamnei Doagă Timea 
– Maria, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003; 

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

răspundere, extras Carte funciară.  
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24. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii terenului in 
suprafata de 663 m2 aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 418353 Recaș, nr. cad. 418353, doamnei Madoși 
Lavinia – Oana, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; 

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

răspundere, extras Carte funciară.  
 

25. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii terenului in 
suprafata de 716 m2 aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, înscris în CF nr. 418346 Recaș, nr. cad. 418346, doamnei Kovacs Ana 
– Maria, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003; 

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

răspundere, extras Carte funciară.  
 

26. Discutarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Orașului Recaș, județul Timiș, pentru a face parte din comisia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului 
Recaș; 

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

27. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Oraşului 
Recaş și bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (Liceul 
Teoretic Recaș și Școala Gimnazială Izvin) pe anul 2023; 

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

28. Discutarea proiectului de hotărâre privind definitivarea Planului Anual al 
Achizițiilor Publice (P.A.A.P.) pentru anul 2023 în cadrul U.A.T. Recaș; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, proiect Plan Anual 2023.   
 

29. 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, proces-verbal comisie 

analizare cereri Legea nr. 15/2003.  
 

30. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a 
Orașului Recaș privind principalele manifestări cultural – artistice şi sportive pentru 
anul 2023; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate.  
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31. 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, 25.01.2023 
Nr. 7 


