
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAŞLOC 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

e-mail: primaria_masloc@yahoo.com 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

Proces verbal 

 

 Încheiat azi, 15.04.2019 cu ocazia ședinței extraordinare a consiliului local. 

 Prezența consilierilor locali: 

Apati Alin Gheorghe p 

Arsa Mihăiţă-Florin p 

Petruț Ioan Absent 

Cîtu Gheorghe p 

Coraş Ardelean p 

Danielescu Aura Codruţa p 

Iercu Eugen p 

Leva Gheorghe p 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.43/11.04.2019. 

Președinte de ședință:.Danielescu Aura Codruţa 

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, aprobat în unanimitate  

Ordinea de zi a ședinței din data de 15.04.2019: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar acordat 

elevilor Școlii Gimnaziale Mașloc-beneficiari ai Programului Pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat aprobat 

prin OUG nr.97/2018 

2. Cereri și adrese diverse sosite spre soluționare pe adresa consiliului local 

3.Prezentarea raportul de audit financiar întocmit de camera de conturi 

4.Prezentarea situației financiare aferentă anului 2018 

Se adoptă cu 10 voturi pentru ale celor 10. consilieri locali prezenți ordinea de zi. 

Dezbatere subiecte: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar acordat 

elevilor Școlii Gimnaziale Mașloc-beneficiari ai Programului Pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat aprobat 

prin OUG nr.97/2018 

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

nr.851/11.04.2019 formulată de Școala Gimnazială Mașloc, se aduce la cunoștința faptul că 

membrii consiliului de administrație al  Școlii Gimnaziale Mașloc, au propus acordarea mesei 

calde în regim de catering, conform art.2, alin.1, lit b) din Normele metodologice de aplicare a 

preverilor OUG nr.97/2018, aprobate prin HG nr.53/2019, 

Prin Programul Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 

de unități de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin OUG nr.97/2018 au fost incluși 

preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Mașloc. 

Având în vedere HG nr.53/2019 Normele metodologice de aplicare a preverilor OUG 

nr.97/2018, 

Se propune adoptarea unei HCL privind  acordarea mesei calde în regim de catering 

tuturor preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Mașloc, beneficiari ai  Programului Pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat aprobat prin OUG nr.97/2018. 

Se adoptă cu10 voturi pentru 0 împotrivă HCL nr.15 privind  acordarea mesei calde în 

regim de catering tuturor preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Mașloc, beneficiari ai  

Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități 

de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin OUG nr.97/2018. 



2. Cereri și adrese diverse sosite spre soluționare pe adresa consiliului local 

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se arată 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.  

 În consecință, pentru a avea posibilitatea depunerii proiectului mai sus menționat, 

înaintăm prezentul referat al compartimentului de specialitate către Consiliul Local al Comunei 

Mașloc în vederea aprobării prin HCL a implementării proiectului, a cheltuielilor de realizare a 

proiectului, perioadei de sustenabilitate asigurând veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 

mentenanță și a caracteristicilor tehnico-economice ale proiectului, anexă la HCL, precum și 

luarea angajamentului de a asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o 

entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale. 

Se adoptă cu 10voturi pentru 0 împotrivă 0 abţineri HCL nr. 16 a implementării proiectului, a 

cheltuielilor de realizare a proiectului, perioadei de sustena implementarea proiectului “Dotarea 

cantinei sociale cu echipamente specifice, comuna Mașloc, județ Timiș. 

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se arată că d-l Vanciu  Vasile-Camil, 

proprietar al imobilului înscris în CF nr.403206 Mașloc, nr.top. 53-54, formulează cererea nr. 

973/28.03.2019 prin care solicită acordarea servituții  de trecere asupra terenului înscris în Cf nr. 

400394 Mașloc, nr. cad. 400394, teren situat în localitatea Alioș, comuna Mașloc, fiind în 

proprietatea Comunei Mașloc. 

În fapt se poate constata în urma examinării planului de situație și încadrare în zona referitor la 

imobilul înscris în CF nr.403206 Mașloc, nr.top. 53-54, nu are drum de acces, accesul putându-se 

realiza doar prin trecere pe terenul înscris în Cf nr. 400394 Mașloc, nr. cad. 400394, teren situat în 

localitatea Alioș, comuna Mașloc, fiind în proprietatea Comunei Mașloc. 

Noul cod civil reglementează servitutea la art.755-772. 

Se propune adoptarea unei HCL prin care se propune acordarea un drept de servitute de trecere, 

cu piciorul, cu mijloace auto și utilaje în favoarea d-lui Vanciu Vasile-Camil, proprietar al 

imobilului înscris în CF nr.403206 Mașloc, nr.top. 53-54-ca fond aservit, asupra terenului înscris 

în Cf nr. 400394 Mașloc, nr. cad. 400394, teren situat în localitatea Alioș, comuna Mașloc, 

proprietatea comunei Mașloc – ca fond dominant. 

Se adoptă cu 10 voturi pentru 0 împotrivă 0 abţineri HCL nr.17 privind acordarea unui drept de 

servitute în favoarea d-lui Vanciu Vasile-Camil asupra terenului înscris în Cf nr. 400394 Mașloc, 

nr. cad. 400394, teren situat în localitatea Alioș, comuna Mașloc. 

Se prezintă expunerea de motive a primarului com. Mașloc, prin care solicită aprobarea 

amplasării unei cișmele publicexpe domeniul public în fața imobilului cu nr. de conscriere 

270A(cimitir), Se adoptă cu 10 voturi pentru 0 împotrivă 0 abţineri HCL nr.18 privind aprobarea 

amplasării unei cișmele publice pe domeniul public în fața imobilului cu nr. de conscriere 270A. 

3.Prezentarea raportul de audit financiar întocmit de camera de conturi. Primarul prezintă 

consilierilor locali raportul de audit financiar întocmit de camera de conturi cu ocazia misiunii de 

audit financiar efectuată la uat Maşloc în perioada noiembrie – decembrie 2018 supra exerciţiului 

financiar al anului 2017. 

4.Prezentarea situației financiare aferentă anului 2018 

D-na Iliescu Angela Monica, inspector superior cu atribuţii de contabilitate prezintă 

situaţia financiară  anului 2018. 

 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                         Danielescu Aura                                                  Szigeti Cornel 

 

 


