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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 februarie 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 
28 februarie 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 acordarea unui sprijin financiar în 
sumă de 500 de lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 80 și 89 ani, sumei de 
1.000 lei persoanelor care au vârsta cuprinsă între 90 și 99 ani, precum și suma de 
1.500 lei persoanelor care au vârsta de 100 ani, vârstă împlinită după data de 1 
ianuarie 2023 și domiciliază pe raza orașului Recaș și a localităților aparținătoare și 
nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

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

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în 
sumă de 500 lei familiilor care împlinesc 50 – 59 ani de căsătorie după data de 1 
ianuarie 2023 și domiciliază pe raza orașului Recaș și a localităților aparținătoare și 
nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

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

 
3. Discutarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în 

sumă de 1.000 lei familiilor care au  împlinit 60 de ani de căsătorie și peste după 
data de 1 ianuarie 2023 și domiciliază pe raza orașului Recaș și a localităților 
aparținătoare și nu au mai beneficiat de acest sprijin; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, rapoarte de specialitate.  
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4. Discutarea proiectului de hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză 
şi Acoperire a Riscurilor din zona de competentă a Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență al Orașului Recaș pentru anul 2023; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, rapoarte de specialitate, plan de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor.   

 
5. Discutarea proiectului de hotărâre privind analizarea, însușirea și aprobarea 

raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării la 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, raport evaluare.    

 
6. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării 

imobilului teren în suprafaţă de 90.417 m2 situat în extravilanul localității Izvin, Oraș 
Recaș, județ Timiș, înscris în C.F. nr. 417390 Recaș, nr. cad. 417390, categoria de 
folosință ,,pășune", în 2 loturi de teren distincte, conform avizului Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiş – B.C.P.I. Timișoara cu nr. 
25.858/06.02.2023;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară, aviz 
O.C.P.I., planuri.   
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei 
Parohiei Ortodoxe Române Recaș I, în vederea executării lucrărilor de renovare și 
reparații a lăcașului de cult;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, solicitare Parohie.   

 
8. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei 

Parohiei Ortodoxe Sârbe Stanciova, în vederea întreținerii și bunei funcționări a 
lăcașului de cult; 

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

 
9. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei 

Parohiei Ortodoxe Sârbe Petrovaselo, în vederea executării lucrărilor de renovare 
și reparații a lăcașului de cult; 

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

10. Discutarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenenței la 
domeniul privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului Local Recaş, a 
imobilului teren în suprafață de 539 m2, situat în intravilanul Orașului Recaș, str. 
Primăverii nr. 51, înscris în C.F. nr. 407671 Recaș, nr. cad. 407671; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte funciară.   
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11. 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. 24, județ Timiș, categoria de folosință "curți 
– construcții”, înscris în C.F. nr. 410214 Recaș (nr. CF vechi 1608 Bazoș), nr. cad. 
410214 (nr. topografic 609/45), către Siladi Ilie; 

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

funciare, contract concesiune.   
   

12. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 120 m2, situat în intravilanul Orașului 
Recaș, str. Rozelor nr. 1A, județ Timiș, categoria de folosință "curți – construcții”, 
înscris în C.F. nr. 416436 Recaș, nr. cad. 416436, către Ciobanu Iasmina și soțul 
Ciobanu Ion; 

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

funciare, contract concesiune.   
 
13.  Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 

vederea vânzării terenului în suprafaţă de 539 m2, situat în intravilanul Orașului 
Recaș, str. Primăverii nr. 51, județ Timiș, categoria de folosință "curți – construcții”, 
înscris în C.F. nr. 4076716 Recaș, nr. cad. 407671, către Baba Ștefan – Mihai; 

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

funciare, contract concesiune.   
 

14. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 1.439 m2, situat în intravilanul 
localității Bazoș, str. Pădurarului nr. 5, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 401273 Recaș (nr. CF vechi 1608 Bazoș), nr. cad. 
401273 (nr. top. 609/55), către Ene Gheorghe; 

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

 
15. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață 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, raport evaluare. 
  

16. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 542 m2, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, str. Izlaz nr. 1A, categoria de folosință "curți construcții”, înscris în 
C.F. nr. 411054 Recaș, nr. cad. 411054, către Onofrei Luminița; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
            Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, cerere, raport evaluare.   
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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, str. Octavian Goga nr. 77 (nr. vechi 437), Oraș Recaș, categoria de 
folosință "curți construcții”, înscris în C.F. nr. 400982 Recaș, nr. top. 771/1/7, către 
Găman Constantin și Găman Nicoleta; 

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

 
18. 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 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, rapoarte de evaluare.  
 

19. 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 sprijinulacordat tinerilor în vederea construirii unei 
locuințe proprietate personală; 

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

doveditoare. 
 

20. Discutarea proiectului de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru 
activitățile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza UATO Recaş, raportat la  
indicele preturilor de consum pentru servicii, comunicat de Institutul Național de 
Statistică; 

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

de actiune pe anul 2023. 
 

21. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de lei Parohiei 
Ortodoxe Române Bazoșul Vechi, în vederea executării lucrărilor de renovare și 
reparații a lăcașului de cult; 

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

22. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie 
publică, prin negociere directă, de către S.C. ARI MONA S.R.L. Bazoș, a suprafeței 
de 20 m2 în fața imobilului situat în localitatea Bazoș, nr. 108, Oraș Recaș, în vederea 
amenajării unei terase în perioada 01.04.2023 – 30.09.2023; 

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

doveditoare.   
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23. 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, 22.02.2023 
Nr. 109 


