
Consiliul Local Mașloc 

Nr.1802/28.06.2018 

 

Proces verbal al 

 ședinței extraordinare din 28.06.2018 a C.L. Mașloc 

 

Prezenți: 

1.Danielescu Aura     

2. Cîtu Gheorghe     

3.Petruț Ioan      Absenți 

4.Miloș Nicolae     1.Apati Alin– absent motivat 

5.Coraș Ardelean      

6.Arsa Mihăiță Florin  

7.Stoian Adrian     

8.Leva Gheorghe  

9.Apati Alin Gheorghe     

10.Iercu eugen                                   

 

Convocare: Primar , prin dispoziția nr.51/27.06.2018. 

Președinte ședință- d-l Iercu Eugen .  

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare. Se aprobă în unanimitate. 

   Se prezintă de către d-na președinte ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 prin POIM și 

asocierii Comunei Mașloc prin Consiliul Local al Comunei Mașloc cu Județul Timiș prin 

Consiliul Județean Timiș în vederea asigurării cofinanțării proiectului; 

2.Diverse 

Se supune la vot, 10 voturi pentru. 

Dezbatere ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 prin POIM și 

asocierii Comunei Mașloc prin Consiliul Local al Comunei Mașloc cu Județul Timiș prin 

Consiliul Județean Timiș în vederea asigurării cofinanțării proiectului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre aferent împreună cu  referatul compartimentului de 

specialitate avizat de comisiile de specialitate însoțit de expunerea de motive. 

Se supune  la vot, se adoptă cu 10 voturi ale celor 10 consilieri locali prezenți HCL 

nr.13 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 prin POIM și asocierii Comunei Mașloc 

prin Consiliul Local al Comunei Mașloc cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în 

vederea asigurării cofinanțării proiectului. 

2.Diverse 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil, însoțit de referatul 

primarului în care se propune 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. 

Se supune la vot, se adoptă cu 10 voturi pentru ale celor 10 consilieri locali prezenți 

HCL nr.14 privind aprobarea dezlipirii unui imobil 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                         Iercu Eugen                                                     Szigeti Cornel 


