
Consiliul Local Mașloc 

Nr.2105/01.08.2018 

 

Proces verbal al 

 ședinței ordinare din 31.07.2018 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.55/26.07.2018. 

Președinte ședință- d-na Danielescu Aura-Codruța .  

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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza comunei Mașloc, inițiator –primarul com. 

Mașloc; 

2. Proiect de hotărâre privind privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul 

prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Mașloc si aprobarea 

,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare" inițiator –

primarul com. Mașloc; 

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

Se supune la vot, 10 voturi pentru. 

Dezbatere ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza comunei Mașloc, inițiator –primarul com. 

Mașloc; 

Se prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, însoțit de regulament. 

Se dezbate regulamentul pe articole. D-na președintă de ședință propune aprobarea 

regulamentului cu următoarele precizări: primarul și viceprimarul comunei Mașloc va 

identifica și numi o comisie formată din personalul uat-ului, care va îndeplini sarcinile 

prezentului regulament și va urmări respectarea celor menționate în articolele regulamentului. 

Se supune la vot și se adoptă cu 10 voturi pentru HCL nr.16 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza 

comunei Mașloc. 



2. Proiect de hotărâre privind privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul 

prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Mașloc si aprobarea 

,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare" inițiator –

primarul com. Mașloc; 

Se prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre, avizat de comisiile de 

specialitate, însoțit de regulament. 

Se supune la vot și se adoptă cu 10 voturi pentru HCL nr.15 privind instituirea taxei speciale 

de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna 

Mașloc si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de 

salubrizare". 

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

Se prezintă cererea d-nei Lingurar Camelia, în calitate de chiriaş în imobilul din Alioş, 

nr.193, prin care solicită cumpărarea respectivului imobil, în baza Legii nr.112/1995 , însoţită 

de raport asupra valorii imobiliare întocmit de specialist atestat ANEVAR şi o declaraţie pe 

propria răspundere autentificată la notar că a deţinut şi înstrăinat imobil. se aprobă şi se 

adoptă cu 10 voturi pentru HCL nr.17 privind vânzarea spațiului locativ din loc. Alioș, nr.193, 

în baza legii nr.112/1995.   

 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                         Danielescu Aura-Codruța                                      Szigeti Cornel 


