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Proces verbal 

 

 Încheiat azi, 31.07.2019 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local. 

 Prezența consilierilor locali: 

Apati Alin Gheorghe Absent 

Arsa Mihăiţă-Florin p 

Petruț Ioan p 

Cîtu Gheorghe p 

Coraş Ardelean Absent 

Danielescu Aura Codruţa p 

Iercu Eugen p 

Leva Gheorghe p 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.53 din 24.07.2019. 

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 privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către 

RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A.  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului 

Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a 

deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 

2.Proiect de hotărâre actualizarea cărții funciare nr.403478 Mașloc 

3.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local Se supune la vot: aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către 

RETIM ECOLOGIC  SERVICE S.A.  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului 

Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a 

deșeurilor nr. 2303/08.12.2017. Se prezintă proiectul de hotărâre însoțit de - Adresele 

nr. 2610/28.05.2019 și 2962/14.06.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 

Județul Timiș. Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri prezenți 

HCL nr.33 privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către RETIM ECOLOGIC  

SERVICE S.A.  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de 

colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza 

contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 

2303/08.12.2017. 

2.Proiect de hotărâre actualizarea cărții funciare nr.403478 Mașloc 

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate prin care se propune următoarele măsuri 

pentru reglementarea respectivului teren: 

-întocmirea unei documentații cadastrale asupra terenului care solicită a fi intabulat 

(amplasament, geometrie) 



-emiterea unei HCL privind constatarea aparteneței terenului respectiv la domeniul privat al 

com. Mașloc. Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri prezenți 

HCL nr.34 privind aprobarea întocmirea unei documentații cadastrale asupra imobilului 

înscris în CF nr.403478 Mașloc cu nr. top. 873/a/3/1/1/1/10 - teren necunoscut în suprafață de 

1470 mp situat în loc. Alioș. 

3. Se prezintă 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. 

Se supune la vot și se adoptă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri prezenți HCL nr.35  
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. 

Este preznetă la ședință d-na Anisorak Gabriela care solicită închirierea terenului intravilan, 

proprietar com. Mașloc, înscris în CF 402846, nr. top.45 în baza dreptului de preemțiune (vecină). 

Tot în baza aceluiași drept îl solcită spre închiriere și d-l Glodean Vasile. Consiliul local va 

întocmi o documentați cadastrală a respectivului teren pentru dezmembrare. 

 

 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                            Iercu Eugen                                                           Szigeti Cornel 


