
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.35 

din 31.07.2019 

 

 

privind aprobarea încheierii în formă autentică 

a contractului de vânzare cumpărare asupra imobilului teren 

în suprafață de 439 mp înscris în CF 402328 Mașloc, nr. top. 223-224/a/b/1 
 

 

Consiliul Local al Comunei MAȘLOC,  

În şedinţa ordinară din 31.07.2019,  

Văzând cererea d-nei Bucur Maria, domiciliată în loc. Mașloc, nr.142, jud. Timiș prin 

care solicită, în calitate de proprietară a imobilului casă situat în com. Mașloc, sat Mașloc, nr.142, 

jud. Timiș, transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 439 mp conform 

HCL nr.10/20.01.2005 privind vânzarea terenului aparținător al construcțiilor cumpărate în baza 

Legii nr.112/1995 prin autentificarea la notar public a contractului de vânzarea cumpărare asupra 

imobilului  teren în suprafață de 439 mp înscris în CF 402328 Mașloc cu Bucur Maria și 

moștenitorii defunctului Bucur Ioan (decedat la data de 22.03.2013), în calitate de cumpărători 

In temeiul art. 196(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

                    
H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă încheierea în formă autentică a contractului de vânzare cumpărare 

asupra imobilului teren în suprafață de 439 mp înscris în CF 402328 Mașloc, nr. top. 223-

224/a/b/1între Consiliul Local cu Bucur Maria și moștenitorii defunctului Bucur Ioan(decedat la 

data de 22.03.2013), în calitate de cumpărători . 

Art.2. Se împuternicește D-l Szigeti Cornel – Daniel, având funcția de secretar al uat 

Mașloc să se prezinte la notarul public pentru semnarea actului stipulat la art.1 în numele 

Consiliului Local Mașloc. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija 

secretarului comunei MAȘLOC 

- primarului comunei MAȘLOC  

- Instituției Prefectului – Județul Timiș 

- d-nei Bucur Maria, domiciliată în loc. Mașloc, nr.142, jud. Timiș, 

- notarului public 

 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                                                   Secretar, 

            Iercu Eugen                                                                            Szigeti Cornel - Daniel 

 

 

 

 
Nr. total consilieri: 11 

Consilieri prezenți:9 

Voturi pentru:9 

Voturi împotrivă:0 

Abțineri:0 



 


