Consiliul Local Mașloc
Nr.1517/29.03.2018
Proces verbal al
ședinței ordinare din 29.05.2018 a C.L. Mașloc
Prezenți:
1.Danielescu Aura
2. Cîtu Gheorghe
3.Petruț Ioan
4.Miloș Nicolae
5.Coraș Ardelean
6.Arsa Mihăiță Florin
7.Stoian Adrian
8.Leva Gheorghe
9.Apati Alin Gheorghe
10.Iercu eugen

Absenți
1.Țubec Ioana – absentă motivat

Convocare: Primar , prin dispoziția nr.47/22.05.2018.
Președinte ședință- d-na Danielescu Aura .
Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare. Se aprobă în unanimitate.
Se prezintă de către d-na președinte ordinea de zi:
1.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local, inițiator –primarul com. Mașloc;
2.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezablilitate, respectiv a proiectului tehnic privind Modernizarea iluminatului
public din com. Mașloc inițiator –primarul com. Mașloc;
3.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind aprobarea
investiției Extindere sediu primărie
4.Referat privind oportunitatea înființării poliției locale, inițiator –viceprimar.
5. Diverse
Se supune la vot, 10 voturi pentru.
Dezbatere ordine de zi:
Se prezintă referatul primarului cu privire la rectificarea bugetului local.
1.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local, inițiator –primarul com. Mașloc;
D-l consilier Coraș Ardelean solicită prezența la ședință a d-nei contabil pentru a da
unele lămuriri cu privire la rectificarea bugetului. D-l primar precizează faptul că d-na
contabilă, are domiciliul în Timișoara și nu este prezentă datorită faptului că ședința se
desfășoară la ora 18, în afara programului de lucru al aparatului de specialitate al primarului.
D-l consilier Coraș Ardelean propune amânare proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local până la următoarea ședință, când solicită să fie prezentă d-na
contabil care să prezinte bugetul inițial pe 2018, contul de execuție la finele primului trimestru
al anului 2018, precum și toate contractele de achiziții publice din perioada 2017-2018. D-l

primar face precizarea că pentru a asigura prezența d-nei contabil la ședință trebuie ca ședința
să fie convocată în timpul programului de lucru, or, după cum se știe convocarea ședințelor la
ora 18 s-a făcut la solicitarea majorității consilierilor locali.
D-na președintă de ședință supune la vot propunerea de amănare a proiectului de
hotărâre privind rectificarea bugetului local. Se aprobă în unanimitate.
2.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezablilitate, respectiv a proiectului tehnic privind Modernizarea iluminatului
public din com. Mașloc inițiator –primarul com. Mașloc;
Se prezintă studiul de fezabilitate/proiectul tehnic privind modernizarea sistemului de
iluminat public.
D- consilier local Coraș Ardelean faptul că comuna Mașloc dispune de un sistem de iluminat
public realizat în anul 2008 de către ELBA SA, desemnată în urma unei licitații.
D-l primar arată faptul că prin înlocuirea corpurilor actuale de iluminat bazate pe vapori de
mercur sau sodiu cu corpuri de iluminat cu LED se obține un iluminat mai bun și un consum
de energie mai scăzut. D-l primar arată că plata investiei de modernizare a sistemului de
iluminat va fi făcută din economiile ce vor rezulta în urma scăderii consumului datorită
montării corpurilor de iluminat cu LED.
D-na președintă de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezablilitate, respectiv a proiectului tehnic privind Modernizarea iluminatului public din com.
Mașloc, se obțin 3 voturi pentru, o abținere (d-na Danielescu) și 6 voturi împotrivă: d-nii:
Coraș. A, Apati. A, Leva Gh., Iercu E., Miloș N., Stoian.A. Proiectul de hotărâre este respins.
3.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind aprobarea
investiției Extindere sediu primărie.
Se prezintă referatul primarul privind implementarea proiectului extidere sediu primărie în
care se propune construirea unei săli multifuncționale, de formă dreptunghiulară, cu laturile
de 11,86 m x 5,32 mp.
Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R. submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală, Măsura 1/6B - Dezvoltarea microregiunii prin realizare de
investiţii în infrastructură, echipamente şi dotare, potrivit legii.
Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
D-l consilier local Coraș A. solicită prezența reprezentantului GAL pentru explicarea
tuturor facilitățlor de finanțare. D-na președintă de ședință contactează telefonic
reprezentantul GAL, care iși manifestă disponibilitatea de a participa la o ședință următoare
când va aduce toate lămurile necesare finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R. submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală, Măsura 1/6B. Se propune amânarea prezentului proiect de
hotărâre până la obținerea tuturor informațiilor solicitate.Se aprobă în unanimitate.
4.Referat privind oportunitatea înființării poliției locale, inițiator –viceprimar. Se prezintă
referatul întocmit de către d-l viceprimar.D-na Președintă de ședință remarcă faptul că în
referat nu se fac referiri și la evenimente produse pe raza loc. Mașloc și Remetea Mică, dar pe

raza localității Alioș. D-na presedintă aduce la cunoștiință faptul că deține informația potrivit
căreia o primărie care are poliție locală înființată și în cadrul căreia sunt 7 angajați cheltuie
anual un milion de lei (Primăria com. Dumbrăvița), ori în situația noastră dacă vom înființa
poliția locală cu minim trei angajați, cheltuielile vor fi aproximativ de 400 mii lei, cam
jumătate din veniturile proprii. Se propune amânarea avizării favorabile a referatului privind
oportunitatea înființării poliției locale, se propune purtarea unor discuții cu Poliția com.
Mașloc, respectiv se vor face demersuri spre Poliția Jud. Timiș.Se aprobă în unanimitate.
5.Diverse
Se prezintă referatul d-lui viceprimar în care se arată că în urma controlului ANPC
Timiș la cele 2 parcuri din comuna Mașloc au fost constatate o serie de lipsuri sau deficienţe
tehnice și pentru toate tipurile de locuri de joacă, toate aceste probleme având un termen de
remediere până la data de 08.06.2017
Totodată este nevoie de autorizaţie de funcţionare a parcului care se obţine prin H.C.L
a consiliului local Mașloc, document în care se specifică adresa, elementele parcului,
valabilitatea autorizaţiei şi orarul de funcţionare.
În urma prezentării proiectului de hotărâre aferent privind aprobarea Regulamnetului
de organizare și funcționare a spațiilor publice de joacă pentru copii, acesta este respins cu
votul majorității consilierilor locali.
La ședința ordinară a C.L. Mașloc din 29.05.2018, nu s-a adoptat nicio hotărâre.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Danielescu Aura

Redactat,
Secretar,
Szigeti Cornel

