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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 martie 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 martie 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 constatarea apartenenței la 
domeniul privat al Oraşului Recaș - administrarea Consiliului Local Recaş, a 
imobilului teren în suprafață de 501 m2, situat în intravilanul localității Izvin, str. 
Mihai Eminescu nr. 138, Oraș Recaș, înscris în C.F. nr. 406837 Recaș, nr. cad. 
406837; 

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

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Orașului Recaș cu nr. 3/31.01.2023, "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.  

 
3. Discutarea proiectului de hotărâre privind aplicarea, în anul 2023, a scutirii 

cu 50% a impozitului pe cladiri nerezidentiale si terenuri proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice care presteaza servicii turistice cu caracter sezonier pe o durata 
de cel mult 6 luni pe raza Unității Administrativ – Teritoriale a Orașului Recaș; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, rapoarte de specialitate.  
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4. Discutarea proiectului de hotărâre privind scutirea, pe anul 2023, a membrilor 
cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru 
producția valorificată prin/către cooperativa agricolă; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate.    
 

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Recaș; 
  Inițiator: primar Pavel Teodor. 
                Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, proiect Regulament.    

 
6. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării, în anul 2023, 

de finanțări nerambursabile din bugetul local al Orașului Recaș pentru activități 
non-profit de interes local în domeniul sportului;  
 Inițiator: primar Pavel Teodor. 
 Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, proiecte finanțare 
nerambursabilă sport, documentație comisie de evaluare proiecte.   
 

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei 
Parohiei Ortodoxe Române Recaș II, în vederea executării lucrărilor la exteriorul 
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 

Bisericii Baptiste din Bazolul 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.  

 
9. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului 

de închiriere cu nr. 9.166/10.06.2019 încheiat cu P.F.A. "KATIN ELENA" Recaș, 
privind închirierea terenului în suprafață de 4 m2, situat în fața imobilului din Orașul 
Recaș, Calea Timișoarei nr. 47 (lângă Căsuța cu Apă); 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 
Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, solicitare P.F.A Katin 

Elena.   
 

10. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 501 m2, situat în intravilanul localității 
Izvin, str. Mihai Eminescu nr. 138, Oraș Recaș, județ Timiș, înscris în C.F. nr. 406837 
Recaș, nr. cad. 406837 (Cc 3697/1/D/22), categoria de folosință "curți – construcții”, 
către Marșavela Anișoara – Mirabela și soțul Marșavela Ilie; 

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

identitate, extrase Carte funciară.   
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11. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 
vederea vânzării terenului în suprafaţă de 715 m2, situat în intravilanul localității 
Bazoș nr. 291, Oraș Recaș, județ Timiș, înscris în C.F. nr. 406031 Recaș, nr. cad. 
CC1; Cc3; A 2/1, A 4/1, categoria de folosință "curți – construcții/altele”, către Ignea 
Cristinel; 

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

12. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit în vederea vânzării terenului în suprafață de 3.507 m2, situat în intravilanul 
localității Stanciova, str. Principală, nr. 29, Oraș Recaș, categoria de folosință "curți 
construcții”, înscris în C.F. nr. 417787 Recaș, nr. cad. 417787 (tarla Cv 12, A 7/1), 
către Pantea Toma; 

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 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, raport evaluare.   
 

14. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 
întocmit 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, raport evaluare.  

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

vederea efectuării unui schimb imobiliar de terenuri între Primăria Orașului Recaș 
și Petrea Ștean și soția Petrea Elisaveta, privind terenul în suprafață de 4.400 m2, 
situat în extravilanul localității Herneacova, Oraș Recaș, înscris în CF nr. 418437 
Recaș, nr. cad. 418437,  aflat în proprietatea privată a Orașului Recaș; 

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

Funciare. 
  

16. 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. 418337 Recaș, nr. cad. 418337, 
domnului Khern George – Beniamin, 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, extras Carte 

Funciară.    
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17. Discutarea proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în 

vederea vânzării prin licitație publică, metoda “plic închis”, a imobilului teren în 
suprafață de 2.289 m2 situat în intravilanul  localității Bazoș, Oraș Recaș, categoria 
de folosință "altele", înscris în CF 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.   

 
18. Discutarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Local Recaș cu nr. 144/13.05.2021, "privind aprobarea trecerii unor imobile (drumuri 
comunale) din domeniul public al Orașului Recaș în domeniul public al Județului 
Timiș"; 

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

19. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie 
publică, de către S.C. MARROT S.R.L. Izvin, a suprafeței de 40 m2 în fața imobilului 
situat în localitatea Izvin, nr. 78, Oraș Recaș, în vederea depozitării de materiale de 
construcții, pe perioada 01.04.2023 – 31.12.2023; 

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

 
20. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dosarului doamnei 

Blidar Damaris, depus în vederea atribuirii de teren în folosinţă, în mod gratuit, pe 
durata existenţei locuinţelor proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală; 

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

doveditoare. 
 

21. 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: 
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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, 21.03.2023 
Nr. 132 


