Consiliul Local Mașloc
Nr.1647/14.07.2018
Proces verbal al
ședinței ordinare din 14.06.2018 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.Apati Alin– absent motivat

Convocare: Primar , prin dispoziția nr.49/07.06.2018.
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. Diverse
Se supune la vot, 10 voturi pentru.
Dezbatere ordine de zi:
1.Referat/raport al compartimentului de specialitate și proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local, inițiator –primarul com. Mașloc;
Se prezintă referatul primarului cu privire la rectificarea bugetului local cu următoarele
propuneri avizate de comisia de specialitate, în ședința comisiei din13.06.2018:
1.Se suplimentează prevederile la următorii indicatori de venituri:
-07.01.02 impozit cladiri persoane juridice suma de 20 mii lei,
-07.02.02 impozit si taxa pe teren pers juridice cu suma de 20 mii lei ,
-07.03.00 taxe judiciare de timbru cu suma de 20 mii lei
- 16.02.01 impozit mijloace transport pers fizice cu 20 mii lei
2.Se repartizează veniturile de mai sus la următorii îndicatori de cheltuieli, astfel:
-51.02.20 cheltuieli functionare administrație - 50 mii lei.
-670220 cheltuieli culturale si sportive cu suma de 16 mii lei
-67.02.71 dotare loc joaca Comuna Masloc – 14 mii lei
3.În trimestrul al III-lea se transferă suma de 45 mii lei de la 74.02.20 cheltuieli salubrizare la:
-66.02.20 cheltuieli reparatii curente puncte sanitare in suma de 22.4 mii lei ,
-51.02.71 achizitie aparate climatizare 21 mii lei si dotari achizitie motocoasa suma de 1.6 mii
lei.
4.Se transfera de la ob. de investitie "Instalatie electrica platforma gunoi Alios" suma de 3.4
mii lei la cod indic.51.02.71 dotări achizitie motocoasa , de la cod indic.84.02.71 ob. de

investiție "Pavare trotuare" suma de 50 mii lei la cod indic. 67.02.71 dotare loc joaca Comuna
Masloc, de la cod indic 70.02.71" Modernizare iluminat Masloc" suma de 35 mii lei la dotare
loc joaca Comuna Mașloc.
Se supune la vot și se adoptă cu 10 voturi pentru ale celor 10 consilieri locali HCL
nr.11 privind aprobarea rectificării bugetului local .
2.Diverse.
2.1.D-l secretar precizează faptul că au întervenit modificări în structura consiliului local,
motiv pentru care ar fi necesară actualizarea componenței comisiilor de specialitate.
Se fac următoarele propuneri:
1.Comisia pentru studii, prognoze, economic, buget, finanţe, impozite şi taxe,
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ:
1.Iercu Eugen
2.Danielescu Aura-Codruța
3.Coraș Ardelean
4.Stoian Adrian
5.Leva Gheorghe
II. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei Maşloc:
1.Coraș Ardelean
2.Cîtu Gheorghe
3.Țubec Ioana
4.Apati Alin
5.Iercu Eugen
III. Comisia pentru administraţia locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi
culte:
1.Miloș Nicolae
2.Iercu Eugen
3.Arsa Mihăiță
4.Leva Gheorghe
5.Stoian Adrian
IV. Comisia pentru protecţia socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi
sport:
1.Danielescu Aura-Codruța
2.Coraș Ardelean
3.Apati Alin
4.Petruț Ioan
5.Iercu Eugen
Se supune la vot și se adoptă cu 10 voturi ale celor 10 consilieri locali prezenți HCL nr.12
privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de
activitate
2.Se prezintă cererea nr.1548/05.06.2018 depusă de d-l Sofronie Silviu; consul Onorific , șef
al Consulatului onorific al Republicii Moldova în România, prin care solicită concesionarea
sau cumpărarea unui teren aflat în spatele primăriei.
În referatul compartimentului de specialitate se arată că:
-terenul în cauză este înscris în CF nr.400356 Mașloc, nr. cad 300356, în suprafață de 1150
mp și este cuprins împreună cu clădirea primăriei și construcțiile anexe (magazie, centrală
termică, remiza pompieri) în domeniul public al comunei,
-bunurile care aparțin domeniului public nu pot fi înstrăinate, conform legii nr.213/1998
privind bunurile proprietatea publică, iar tot în baza art.15 al respectivei legi respectivele
bunuri pot fi închiriate sau concesionate conform legii,

Consiliul local apreciază faptul că respectivul teren nu ar fi indicat să fie concesionat deoarece
ar fi util nevoilor ulterioare de dezvoltare are primăriei, în schimb poate acorda servitute de
trecere pe respectivul teren.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Danielescu Aura

Redactat,
Secretar,
Szigeti Cornel

