
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 
Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

HOTĂRÂREA NR.16  

Din 15.04.2019 

 

privind implementarea proiectului “Dotarea cantinei sociale cu echipamente specifice, 

comuna Mașloc, județ Timiș” 

                                           

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

luând act de: 

• Expunerea de motive nr.1156/12.04.2019 a domnului Lupu Ionel, primarul 

comunei Maşloc, prin care se susţine necesitatea şi oportinitatea proiectului, constituind un 

aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local,  

 

Consiliul Local al Comunei Maşloc adoptă prezenta  

                                         

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului “Dotarea cantinei sociale cu 

echipamente specifice, comuna Mașloc, județ Timiș”, denumit în continuare Proiectul. 

Necesitatea acestei achiziţii vine din lipsa dotării cantinei cu utilaje şi/sau echipamente 

cu ajutorul cărora să se asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii.  

A fost identificată oportunitatea de atragere de fonduri europene prin intermediul  

Programului Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., submăsura 19.2 – Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, Măsura 2/6B – 

„Infrastructură socială și medicală”, linie finanţată de Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Recaş”. 



Investiţia presupune dotarea cantinei sociale a Comunei Maşloc cu echipamente de 

ultimă generaţie, echipamente profesionale care vor duce la o mai bună servire, atât din punct 

de vedere a calităţii meniului cât şi a timpului în care se prepară alimentele.  

Potenţialul economic al investiţiei este reprezentat de creşterea calităţii serviciilor 

publice locale furnizate populaţiei rurale şi, drept urmare, creşterea condiţiilor de trai pentru 

locuitorii comunei, cu rezultatul final al susţinerii unei dezvoltări economice şi sociale 

durabile la nivelul comunei.  

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală - P.N.D.R. submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală, Măsura 2/6B – “Infrastructură socială și medicală”, potrivit 

legii. 

Art. 3. – Consiliul Local al comunei se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți în cadrul Proiectului.  

Art. 4. – Se aprobă caracteristicile tehnico – economice ale Proiectului, precum și 

numărul locuitorilor și operatorilor economici deserviți de proiect, conform Anexei 1, care 

este parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Domnul Lupu Ionel, primarul comunei 

Maşloc va fi persoana delegată pentru relaționarea cu Grupul de Acțiune Locală Colinele 

Recaș, în vederea derulării proiectului. 

Art. 6.  – Consiliul Local al Comunei Maşloc se angajează că Proiectul nu va fi 

generator de venit. 

Art. 7. - Consiliul local al Comunei Mașloc își ia angajamentul să asigure funcționarea 

prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale. 

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Maşloc, dl. Lupu Ionel.  

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Maşloc, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Maşloc  și Instituției Prefectului Județului 

Timiş  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe site-ul 

primăriei http://www.comunamasloc.ro.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ  

CONSILIER LOCAL,     SECRETAR,   

        Danielescu Aura-Codruța                                                 Szigeti Cornel-Daniel 

 

 

 
Nr. total consilieri:10 

Consilieri prezenți:10 

Voturi pentru: 10 

Voturi împotrivă: -  

Abțineri: - 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.comunamasloc.ro/

