
 

 

ROMÂNIA 

 PRIMĂRIA COMUNEI MAŞLOC 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 
C.U.I. 5481533        http://www.masloc.ro     e-mail: primaria_masloc@yahoo.com 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209    Nr. 1838/29.05.2019

Proces verbal 

 

 Încheiat azi, 24.04.2019 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local. 

 Prezența consilierilor locali: 

Apati Alin Gheorghe p 

Arsa Mihăiţă-Florin p 

Petruț Ioan p 

Cîtu Gheorghe p 

Coraş Ardelean p 

Danielescu Aura Codruţa Absent 

Iercu Eugen p 

Leva Gheorghe Absent 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.48 din 23.05.2019. 

Președinte de ședință: Stoian Adrian, ales cu unanimitate de voturi. 

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, aprobat în unanimitate 

Se prezintă de ordinea de zi propusă: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetățean de 

onoare al comunei 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici din anexa nr.1 la 

HCL nr.16/15.04.2019 

3.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenulului pe care este 

amplasată stația de alimentare cu apă a localității Mașloc 

4.Proiect de hotărâre privind implementarea OUG nr.74/2018, astfel cum a fost modificată 

prin Legea nr.31 din 10.01.2019 pentru modificarea și complearea Legii nr.211/2011 privind 

regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și  

deșeurilor de ambalaje, a OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu 

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

 Se supune la vot: aprobat cu unanimitate de voturi. 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetățean de 

onoare al comunei. 

Se prezintă referatul, proiectul de hotărâre cu propunerea privind regulamentul de 

acordare a titlului de cetățean de onoare al comunei. 

Se supune la vot: 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă, se adoptă HCL nr.25 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

COMUNEI MAȘLOC”. 

Tot legat de acest punct se prezintă propunerea primarului privind acordarea titlului de 

“CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI MAȘLOC” d-lui Hleba Gheorghe. Este prezentată 

și biografia acestuia. Au loc discuții cu privire la oportunitatea acordării respectivului titlu. Se 

supune la vot propunerea primarului privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE 

AL COMUNEI MAȘLOC” d-lui Hleba Gheorghe. Se trece la vot: 4 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă: Iercu Eugen, Stoian Adrian, Miloș Nicolae, 2 abțineri: Coraș Ardelean și Apati Alin. 

Scretarul precizează că potrivit prevederilor art.45 (1) din legea nr.215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile se adoptă cu votul 



majorității mebrilor consiliului prezenți, cu excepția hotărârilor privind patrimoniul, unde este 

necesar votul a două treimi din consilierii în funcție. 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici din anexa nr.1 la 

HCL nr.16/15.04.2019.  

Se prezintă referatul compartimentului e specialitate care propune indicatorilor tehnico 

economici din anexa nr. la HCL nr.15/15.04.2019 privind implementarea proiectului “Dotarea 

cantinei sociale cu echipamente specifice, comuna Mașloc, județ Timiș”, astfel: 

 Valoare total proiect (inclusiv TVA): 26.215,48 euro 

 Valoarea cheltuieli eligibile: 26.215,48 euro 

Valoare cheltuieli neeligibile: 0 (zero) euro. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă, HCL nr.26 privind 

modificarea indicatorilor tehnico economici din anexa nr. la HCL nr.16/15.04.2019 privind 

implementarea proiectului “Dotarea cantinei sociale cu echipamente specifice, comuna Mașloc, 

județ Timiș”. 

3.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenulului pe care este 

amplasată stația de alimentare cu apă a localității Mașloc. 

Se prezintă referatul primarului cu privire la necesitatea și oprtunitatea deschiderii de 

coală CF pentru imobilul situat în intravilanul localității Mașloc în parcela 1081/1 și 

notarea construcțiilor, având categoria de folosință Cc, în suprafață de 2947 mp, conform 

Planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de executant  SC Father And 

Son Measurements SRL prin persoană autorizată ing. Chelaru Romulus Alexandru, de  

însoțit proiectul de hotărâre propus de primar şi avizat de comsia de specialitate; la fel și 

pentru imobilul din parcela 1081/2 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă HCL nr.27 privind 

deschiderea de coală CF pentru imobilul situat în intravilanul localității Mașloc în parcela 1081/1  

și notarea construcțiilor conform P.A.D. în proprietatea uat Comuna Mașloc – domeniu public 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă HCL nr.28 privind 

deschiderea de coală CF pentru imobilul situat în intravilanul localității Mașloc în parcela 1081/2  

și notarea construcțiilor conform P.A.D. în proprietatea uat Comuna Mașloc – domeniu public 

4.Proiect de hotărâre privind implementarea OUG nr.74/2018, astfel cum a fost modificată 

prin Legea nr.31 din 10.01.2019 pentru modificarea și complearea Legii nr.211/2011 privind 

regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și  

deșeurilor de ambalaje, a OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă HCL nr.28 privind 

implementarea OUG nr.74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.31 din 10.01.2019 

pentru modificarea și complearea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 

nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și  deșeurilor de ambalaje, a OUG 

nr.196/2005 privind Fondul de mediu 

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

5.1. Cererea d-nei Coman Flavia Daliana pentru închiriere spațiu. Se solcită precizări 

suplimentare. 

2.Cererea d-lui Boltag Gheorghe pentru închiriere locuință, schimbare titular contract de 

închiriere. 

Având în vedere cererea nr.1818/28.05.2019, prin care numitul Boltag Gheorghe arată că 

locuiește în respectivul imobil situat în loc. Mașloc, nr.119, împreună cu copii săi, ai căror mamă 

– Brehoianu Violeta, titulară asupra contractului de închiriere pentru respectivul imobil, a decedat, 

act de deces nr. 3178/25.08.2018 înregistrat la DEP mun. Timișoara. 

Ținând cont de faptul că numitul Boltag Gheorghe este de acord cu preluarea debitului restant la 

chirie în sumă de 23.001 lei pe care consimte să il achite, fiind pensionar, consiliul local, adoptă 

cu 9 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă HCL nr.30 privind schimbarea titularului contractului 

de închiriere asupra imobilului, din localitatea Mașloc, nr.119, jud. Timiș în persoana numitului 

Boltag Gheorghe, cu preluarea debitului chiriei restante. Contractul de închiriere se va încheia pe 

o perioadă de 5 ani. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                            Stoian Adrian                                                         Szigeti Cornel 


