
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

       

HOTĂRÂREA NR.14 

DIN 28.06.2018 

privind aprobarea dezlipirii unui imobil 

 

Consiliul Local Maşloc 

Având în vedere referatul primarului și al compartimentului de specialitate cu privire 

necesitatea realizării obiectivului de investiţii „Cartier Locuințe – loc. Mașloc, com. Maşloc– 

investiţie de utilitate publică; 

Ţinând cont de: 

- prevederile art. 5, alin. (3), pct.a), alin.(4) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile OAP nr.387/2017 ordin privind aprobarea procedurii de schimbare a 

categoriei de folosință a terenurilor agricole din extravilanul localitățiilor, publicat în MO 

nr.961/05.12.2017, 

        Văzând planul de amplasament și delimitare a imobilului înscris în CF nr.403294 

Mașloc, nr. cad./top.403294  conform documentaţiei întocmită de SC FATHER AND SON 

MEASUREMENTS SRL prin reprezentant ing. Alexandru-Romulus Chelaru,  

 În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. 1  din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Hotărăşte: 

 

 Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului cu nr. cad. 403294 înscris în CF nr.403294 

Mașloc, situat în extravilanul localității Mașloc, suprafață de 65.196 mp, categoria de 

folosință păsune, în două loturi, astfel: 

-LOT 1 în suprafață de 9.885 mp, categoria de folosință pășune, 

-LOT 2 în suprafață de 55.311 mp, categoria de folosință pășune, conform planul de 

amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, anexat. 

Art.2. Se aprobă deschiderea de noi cărți funciare pentru loturile: 

-LOT 1 în suprafață de 9.885 mp, categoria de folosință pășune, 

-LOT 2 în suprafață de 55.311 mp, categoria de folosință pășune. 

Art.3. Prezenta hotărare se afișează pe site-ul propriu și  se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, 

  -Primarului com. Maşloc, 

  -SC FATHER AND SON MEASUREMENTS SRL 

  -OCPI TIMIŞ 

  -Cetăţenilor prin afişare. 

 
 Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                        Secretar, 

            Iercu Eugen                                                      Szigeti Cornel-Daniel  
 


