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Nr. 5.146/28.03.2023 
 

 
Suplimentare Proiect Ordine de Zi 

 

Ședință ordinară a Consiliului Local Recaș – 28.03.2023 

 
 

1. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în 
vederea organizării evenimentului cultural – artistic "Ziua Orașului Recaș" în data 
de 4 iunie 2023; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 

2. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei în 
vederea organizării evenimentului cultural – artistic "Ziua Satului Petrovaselo" în 
data de 6 mai 2023; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 

3. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei în 
vederea organizării evenimentului cultural – artistic "Ziua Satului Stanciova" în 
data de 6 mai 2023; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 

4. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei în 
vederea organizării evenimentului cultural – artistic "Ziua Satului Izvin" în data de 
23 aprilie 2023; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate. 

5. Discutarea proiectului de hotărâre privind constatarea apartenței la 
domeniul privat al Oraşului Recaş - administrarea Consiliului Local Recaş, a 
imobilului teren în suprafață de 1.439 m2, situat în intravilanul localității Bazoș, 
Orașul Recaș, înscris în C.F. nr. 418511 Recaș (nr. C.F. vechi 1608 Bazoș), nr. top. 
609/49; 

Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate, extras Carte Funciară. 
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6. Discutarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea actualizării 
cuantumului chiriei pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite 
de Agenția Națională de Locuințe (A.N.L.), aflate în administrarea Consiliului Local 
Recaș;  

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

7. Discutarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al 
Orașului Recaș, rectificarea I pe anul 2023;  

Inițiator: primar Pavel Teodor. 

Materiale: referat de aprobare, raport de specialitate.  

 

 
Primar, 

                 Ing. Teodor PAVEL 


