
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

Hotărârea nr.45 

Din 31.10.2019 

 

privind concesionarea cu titlu gratuit de către Comuna Mașloc 

pentru o perioadă de 49 de ani a terenului în suprafață de 755 mp 

înscris în CF nr.403375 Alioș în vederea construirii unei capele funerare 

 

 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Reunit în ședință ordinară în data de 31.10.2019; 

Având în vedere: 

• Hotărârea  nr. 2304/2018 emisă de Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 

Timișoarei prin care se aprobă concesionare cu titlu gratuit către Primăria Mașloc pentru operioadă de maximum 

49 de ani, a terenului de 755 mp, înscris în CF nr.403375 Alioș în vederea construirii unei capele funerare 

• Referatul (expunerea de motive) a primarului însoțită de raportul compartimentului de specialitate  

Reținând prevederile: 

• art.28 din HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, 

înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile 

umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le îndeplineasca prestatorii de servicii funerare si 

nivelul fondului de garantare, 

În temeiul prevederilor  art.129 (2) lit.c) și d) și art.139 alin.(1)  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ 

 Hotărăşte: 

 

Art.1.- Se aprobă concesionarea cu titlu gratuit de către Comuna Mașloc pentru o perioadă de 49 de ani a 

terenului în suprafață de 755 mp înscris în CF nr.403375 Alioș, proprietar Parohia Română Ortodoxă Alioș în 

vederea construirii unei capele funerare. 

Art.2.-Se împuternicește d-l Lupu Ionel – primarul com. Mașloc să semneze documentele transferului de 

folosință a terenului stipulat la art.1; aceste documente vor fi semnate și de către preotul paroh Radu-Ioan Meșter 

și unul dintre epitropii Parohiei Ortodoxe Alioș 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:     

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis ,  

- Parohiei Ortodoxe Alioș, 

- Primarului comunei Mașloc, 

 - Se face publică pe www.comunamasloc.ro. 

 

                                          Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 

                                    Consilier local,                                                                       Secretar, 

                                                       Iercu Eugen                                                                    Szigeti Cornel  

 

 

 

-nr. total/nr. cons.prez.:11/ 8 

-voturi pentru: 8 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0 


