
Consiliul Local Mașloc 

Nr.955/29.03.2018 

 

Proces verbal al 

 ședinței ordinare din 29.03.2018 a C.L. Mașloc 

 

Prezenți: 

1.Danielescu Aura     

2. Cîtu Gheorghe     

3.Petruț Ioan      Absenți 

4.Miloș Nicolae     1.CorașArdelean 

5.Țubec Ioana     2.Iercu Eugen 

6.Arsa Mihăiță Florin  

7.Stoian Adrian     

8.Leva Gheorghe  

9.Apati Alin Gheorghe                                       

 

Convocare: Primar , prin dispoziția nr.41/29.03.2018. 

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.Proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar de stat în comuna Mașloc ce va funcționa în anul școlar 2018-2019. 

 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

 3.Proiect de hotărâre privind agenda culturală pe anul 2018 

 4.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui teren intravilan 

 5.Alte cereri, adrese, referate sosite pe adresa Consiliului Local. 

Se supune la vot, 9 voturi pentru. 

Dezbatere ordine de zi: 

Se prezintă referatul primarului cu privire la organizarea  proiectului de reţea a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat acreditat/autorizat a comunei Maşloc, 

ce va funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019. Se prezintă de la ISJ primim avizul conform 

nr.14727/14.12.2017. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Mașloc ce va funcționa în anul 

școlar 2018-2019. Se adoptă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali HCL nr.7 privind 

organizarea  proiectului de reţea a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat 

acreditat/autorizat a comunei Maşloc, ce va funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019. 

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate privind rectificarea bugetului 

local. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Se adoptă cu 

9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali HCL nr.8 privind rectificarea bugetului local. 

Se prezintă referatul primarului cu privire la propunerile de evenimente pentru agenda 

culturală pe anul 2018 și anume: 

-Festivalul Lada cu zestre: faza locală: martie, participare la faza județeană: iunie; 

-Festivalul 1 iunie-Zambet de copil 

-Ruga satului Remetea Mică – Hramul bisericii ucrainiene, 



-Ziua culturii ucrainiene – iulie 

-Zilele comunei:  Mașloc –iulie 

   Remetea Mică –  iulie 

   Alioș –  septembrie 

-Ziua României 

-Festival de colinde de iarnă. 

 Se adoptă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali HCL nr.9 privind aprobarea 

agendei culturale. 

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se arată că prin sentința 

civilă nr.7026/2013 definitivă și irevocabilă, Comuna Mașloc prin primar este obligată să 

vândă terenul aferent construcției înscrise în CF nr.400024 Mașloc numiților Ciobanu 

Gheorghe și Ciobanu Adriana. 

 În urma demersurilor făcute de către primarul comunei Mașloc, la notar public, până în 

prezent sentința nu a fost pusă în aplicare datorită unor neconcordanțe din situația înscrisă în 

CF. 

 Pentru rezolvarea sitauației se impune adoptarea unei HCL prin care să se ateste 

apartenența întregii suprafețe din CF (2946) mp la domeniul privat al uat Mașloc și aflat în 

administrarea CL Mașloc (atestarea se face în temeiul art.36 al.1 din legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

 Ulterior se va intabula uat Mașloc cu suprafața de 2946 mp conform CF, se va face o 

revizuire a sentinței, un raport de evaluare a terenului, apoi perfectarea vânzării pe cale 

notarială. 

Se adoptă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali HCL nr.10 privind constatarea 

apartenenței întregii suprafețe din CF (2946) mp la domeniul privat al uat Mașloc și aflat în 

administrarea CL Mașloc. 

5.Alte cereri, adrese, referate sosite pe adresa Consiliului Local. 

Se prezintă referatul primarului în care se face referire la studiul de fezabilitate având 

ca obiect Modernizarea sistemului de iluminat public în localitățile comunei Mașloc. 

Întrucât proiectul de hotărâre aferent nu a obținut avizul comisiei de specialitate, 

comisia de specialitate solicitând unele clarificări, se amână adoptarea respectivei hotărâri. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                         Danielescu Aura                                                     Szigeti Cornel 


