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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 05 iunie 2019, ora 12:00, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a
Consiliului Local Recaş, convocată de primarul orașului Recaș prin Dispoziţia nr. 217 din 05
iunie 2019, conform prevederilor art. 39 alin. (4) şi în temeiul art. 68 din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La şedinţă au participat 11 din cei 15 consilieri locali, viceprimarul, secretarul,
cetăţeni. Au lipsit domnii Amăriuței Radu, Nicula Daniel Silviu, Pelics Dan și Rus Augustin.
Având în vedere art. 19 al regulamentului de funcționare al Consiliului Local Recaș,
domnul Ciobanu Ioan îl propune pe domnul Carcea Constantin. În urma votului deschis se
adoptă cu unanimitate de voturi ca și președinte al acestei ședințe să fie domnul Carcea
Constantin.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei în vederea
organizării întâlnirii internaționale privind „Schimbările de mediu si situații de urgență” –
prezentare a proiectului transfrontalier româno-sârb, RORS 40, ”Pompierii și managementul
situatiilor de urgență Recaș - Zagubica“.
Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.
Președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi. Adoptat cu unanimitate
de voturi.
Se procedează la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
1. Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei în vederea
organizării întâlnirii internaționale privind „Schimbările de mediu si situații de urgență” –
prezentare a proiectului transfrontalier româno-sârb, RORS 40, ”Pompierii și managementul
situatiilor de urgență Recaș - Zagubica“.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre, referatului de aprobare întocmit de
primarul orașului Recaș și raportului de specialitate întocmit de Șef Serviciu Dezvoltare,
Transport și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Orașului Recaş.
Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele declară închise lucrările ședinței.
Președinte de ședință,
Constantin CARCEA

Secretar oraș,
C.jr. Oana – Lavinia BORȘ
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