
 

 

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. 2862/12.09.2019

Proces verbal 

 

 Încheiat azi, 12.09.2019 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 Absent 

Danielescu Aura Codruţa Absent 

Iercu Eugen p 

Leva Gheorghe p 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.62 din 06.09.2019. 

Președinte de ședință: d-L Iercu Eugen, 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 rectificarea bugetului local 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției privind reabilitarea sistemului de iluminat 

public din comuna Mașloc pe baza tehnologiei led 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției privind realizare acces și amenajare parcare 

auto, comuna Mașloc 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea comunei Mașloc 

5.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local  

Se supune la vot. Se aprobă cu 9 voturi pentru ordinea de zi. 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

Se prezintă referatul primarului, raportul comisiei de specialitate însoțit de proiectul de 

hotărâre avizat de comisia de specialitate. Se propune următoarea rectificare a bugetului local: 

Se suplimentează prevederile bugetare la următorii indic. de venituri: 

- 11.02.06  Sume defalcate  din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale:  29 mii lei. 

- 07.01.02 impozit sit taxe pe cladiri : 50 mii lei 

- 16.02.01 impozit pe mijloacele de transport : 10 mii lei. 

Se transferă suma de 70 mii lei de la 74.02.71  de la ob. de investiții: Canalizare Comuna 

Masloc. 

Sumele se repartizeaza la indic. de cheltuieli astfel: 

- 67.02.71 ob. de investiții: Dotare parc Remetea Mică:  40 mii lei. 

- 84.02.71 ob. de investiții: Pavare parcuri Comuna Mașloc: 35 mii lei 

- 51.02.71 ob. de investiții: Parcare sediu primărie: 15 mii lei 

- 70.02.71 ob. de investiții: Dotare cu buldoexcavator: 39 mii lei 

- 51.02.20 cheltuieli materiale -30 mii lei. 



Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.36 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 

Tot legat de rectificarea bugetului local se prezintă referatul privind solicitarea alocării sumei 

de 35 mii lei de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielor aferente activităților sportive,  

avizat de comisia de specialitate, însoțit de proiectul de hotărâre propus de primar. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.37 

privind alocarea de fonduri de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor aferente 

activităților sportive. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției privind reabilitarea sistemului de iluminat 

public din comuna Mașloc pe baza tehnologiei led 

Se prezintă referatul primarului, raportul comisiei de specialitate însoțit de proiectul de 

hotărâre avizat de comisia de specialitate care conțin propunerea de reabilitare a sistemului de 

iluminat public din com. Mașloc are la bază apariția sistemelor de iluminat cu LED, care la un 

consum mai redus de energie  au un randament luminos mult mai bun. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.38 

privind aprobarea obiectivului de investiție „Reabilitare a sistemului de iluminat public din 

comuna Mașloc”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției privind realizare acces și amenajare parcare 

auto, comuna Mașloc 

Se prezintă referatul primarului, raportul comisiei de specialitate însoțit de proiectul de 

hotărâre avizat de comisia de specialitate care conțin propunerea de realizarea accesului și 

amenajarea unei parcări auto în fața Primăriei Comunei Mașloc, care va avea 8 locuri de 

parcare cu dimensiunea de 2,50 m x 5,00 m, pe o suprafață de 161,00mp. De asemenea se mai 

propune amenajarea aleilor pietonale pe o suprafață de 232,00mp și amenajarea zonei verzi pe 

o suprafață de 125,00mp, cu respectarea cerințelor din Proiectul tehnic și din Listele de 

cantități de lucrări. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.39 

privind aprobarea obiectivului de investiție ”Realizare acces și amenajare parcare auto, 

comuna Mașloc” 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea comunei Mașloc. 

Se prezintă referatul primarului, raportul comisiei de specialitate însoțit de proiectul de 

hotărâre avizat de comisia de specialitate care conțin propunerea ca prețul masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea com. Mașloc, începând cu data de 12.09.2019 să fie de 100 lei / 

m3 / lemn fasonat pentru cetățenii care au domiciliul pe raza comunei Mașloc, respectiv 200 

lei / m3 / lemn fasonat pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza comunei Mașloc. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.40 

privind stabilirea prețului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 

comunei Mașloc 

5.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local: 

Se prezintă raportul compartimentului de specialitate în care se arată că: 

Prin cererea nr.235/28.01.2019 d-na Anișorak Gabriela cu domiciliu în Remetea Mică, 

nr.130, proprietară a imobilului din loc. Remetea Mică, nr. 68, solicită, în baza dreptului de 

preemțiune, închirierea terenului intravilan din loc. Remetea Mică, nr.67, identificat în CF 

nr.402846, nr. top.45, situat în vecinătatea locuinției sale pentru depozit materiale firmă. 

Prin cererea nr.288/31.01.2019 d-l Glodean Vasile cu domiciliu în Remetea Mică, 

nr.66, solicită, în baza dreptului de preemțiune, închirierea terenului intravilan din loc. 

Remetea Mică, nr.67, identificat în CF nr.402846, nr. top.45, situat în vecinătatea locuinției 

sale . 

Prin cererea nr.2555/01.08.2019 d-na Anișorak Gabriela cu domiciliu în Remetea 

Mică, nr.130, proprietară a imobilului din loc. Remetea Mică, nr. 68, solicită, în baza 

dreptului de preemțiune, închirierea terenului intravilan din loc. Remetea Mică, nr.67, 

identificat în CF nr.402846, nr. top.45, situat în vecinătatea locuinției sale pentru edificarea 

unei construcții cu destinația de cantină socială. 



 Terenul identificat în CF nr.402846 Mașloc, nr. top.45, în suprafață de 1439 mp este 

în proprietatea privată a comunei Mașloc. Terenul respectiv nu are geometria în coordonate 

stereo 70.  

Potrivit codului administrativ aprobat prin OUG nr.57 publicată în MO nr.555 din 

05.07.2019: 

Articolul 362 

Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate privata 
(5) Bunurile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale 

pot fi date in administrare, concesionate ori inchiriate. 

............................................................................................................... 

   (3) Dispozitiile privind darea in administrare, concesionarea, inchirierea si darea in 

folosinta gratuita a bunurilor apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor 

administrativ-teritoriale se aplica in mod corespunzator. 

Articolul 333 

Actul administrativ prin care se aproba inchirierea 

(5) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor 

administrativ-teritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, 

a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti 

sau a consiliului local. 

................................................................................................................ 

   (5) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-

teritoriale se face pe baza de licitatie publica. 

* 

Până la data redactării prezentului referat nu au apărut metodologii cu privire la 

aplicarea unor prevederi ale OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Consiliul local solicită trimiterea unor adrese de informare către petenți. 

* 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                            Iercu Eugen                                                           Szigeti Cornel 


