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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. 3430/31.10.2019

Proces verbal 

 

 Încheiat azi, 31.10.2019 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 Absent 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.81 din 25.10.2019. 

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 strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 

– 2024 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea comunei Mașloc 

5.Proiect de hotărâre privind concesionarea cu titlu gratuit de către Comuna Mașloc a unui 

teren intravilan în suprafață de 755 mp de la Parohia Ortodoxă Alioș în vederea construirii 

unei capele funerare, 

6.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.37/2019 privind alocarea de fonduri de la 

bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor aferente activităților sportive 

7.Proiect de hotărâre privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al 

Comunei Mașloc pentru structurile sportive din Comuna Mașloc 

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică 

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF nr. 

402373 Mașloc, nr. cad/nr. top. 293-294/8 Bisericii Penticostale Filadelfia Remetea-Mică 

10.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local . 

Se supune la vot. Se aprobă cu 8 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:  278 mii lei. 



2 

 

Sumele se repartizeaza la indic. de cheltuieli astfel: 

- 61.02.10. salarii și drepturi de personal pentru SVSU: 5,5 mii lei 

- 68.02.57 asistenți personali: 18,2 mii lei 

- 70.05.20.01.30 achiziționare arbuști ornamentali: 20 mii lei 

- 65.02.20 cheltuieli materiale pentru Școala Gimnazială Mașloc: 25 mii lei 

- 70.06.20.01.30 iluminat festiv de sărbători: 20 mii lei 

-51.02.20 cheltuieli materiale (audit, urbanism ACOR): 70 mii lei 

-51.02.20 cheltuieli materiale (reevaluare patrimoniu): 45 mii lei 

-70.02.71 ob. de investiții: Proiect tehnic capelă funerară loc. Mașloc. 20 mii lei 

-70.02.71 ob. de investiții: Proiect tehnic capelă funerară loc. Alioș: 20 mii lei 

-67.02.71 ob. de investiții: Parc Remetea Mică: 34,3 mii lei  

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.41 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 

2.Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 

– 2024 și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.42 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024 și 

a Planului anual de acţiune privind  serviciile sociale. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020. Se propune 

majorarea taxelor și impozitelor locale cu 4,6% față de anul 2019, conform comunicatului 

INS privind indicele de inflație. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.43 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietatea comunei Mașloc. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.44 

privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 

comunei Mașloc. 

5.Proiect de hotărâre privind concesionarea cu titlu gratuit de către Comuna Mașloc a unui 

teren intravilan în suprafață de 755 mp de la Parohia Ortodoxă Alioș în vederea construirii 

unei capele funerare. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.45 

privind concesionarea cu titlu gratuit de către Comuna Mașloc a unui teren intravilan în 

suprafață de 755 mp de la Parohia Ortodoxă Alioș în vederea construirii unei capele funerare. 

6.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.37/2019 privind alocarea de fonduri de la 

bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor aferente activităților sportive. 

Se prezintă adresa nr.9682/S3 din 02.10.2019 emisă de Instituția Prefectului – Județul Timiș 

cu privire la verificarea legalității hotărârilor nr.36 – 40 adoptate de Consiliul Local în ședința 

ordinară din data de 12.09.2019, potrivit căreia se constată faptul că prin HCL nr.37/2019 se 

aprobă alocarea de fonduri de la bugetul local pentru finanțarea activităților sportive, fără 

respectarea prevederilor Legii nr.69/2000 cu modificările și completările ulterioare. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.46 

privind revocarea HCL nr.37/2019 privind alocarea de fonduri de la bugetul local pentru 

finanțarea cheltuielilor aferente activităților sportive. 

7.Proiect de hotărâre privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al 

Comunei Mașloc pentru structurile sportive din Comuna Mașloc 

Se prezintă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul 

local al Comunei Mașloc, pentru activitatea sportivă, in baza Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activitatilor nonprofit de 

interes general. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.47 

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul 

local al Comunei Mașloc pentru structurile sportive din Comuna Mașloc. 

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică. Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 
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voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.48 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF nr. 

402373 Mașloc, nr. cad/nr. top. 293-294/8 Bisericii Penticostale Filadelfia Remetea-Mică. 

Se prezintă solicitarea Bisericii Penticostale Elim din Timișoara privind darea în folosință 

gratuită a spațiului înscris în CF nr.402373 Mașloc, nr. top.293-294/8 pentru desfășurarea 

slujbelor religioase ale Bisericii Penticostale Filadelfia Remetea Mică și Autorizația de 

funcționare nr.2230/19.03.2010 a Bisericii Penticostale Filadelfia din Remetea Mică emisă de 

Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.49  

privind darea în folosință gratuită a spațiului înscris în CF nr.402373 Mașloc, nr. top.293-

294/8 pentru desfășurarea slujbelor religioase ale Bisericii Penticostale Filadelfia Remetea 

Mică. 

10.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local . 

10.1 Se prezintă referatul primarului com.Mașloc în care se arată că în data de 05.06.2019 a 

fost depusă solicitare de finanțare cu numărul 2037/CNSP, pentru obiectivul de investiții 

”Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în comuna Mașloc, jud. Timiș”, în cadrul 

Fondului de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, 

prin care se propune realizarea unei rețele de canalizare și a două stații de epurare, amplasate 

la ieșirea din localitatea Remetea Mică, respectiv la ieșirea din localitatea Alioș, care să 

deservească populația comunei Mașloc, cu respectarea Master Planului pentru Județul Timiș. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.50 

privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții: ”Realizare sisteme de 

canalizare și stații de epurare", beneficiar Comuna Mașloc, jud. Timiș. 

10.2 Se prezintă cererea d-nei Mureșan Viorica, în calitate de chiriaş în imobilul din com. 

Mașloc, sat Mașloc, nr.182, prin care solicită cumpărarea respectivului imobil, în baza Legii 

nr.112/1995, însoțită de declarația autentificată la notar public din care rezultă că d-na 

Mureșan Viorica nu a dobândit și înstrăinat locuință proprietate personală după data de 

01.01.1990 și până în prezent, iar la data de 25.11.1995 deținea contract de închiriere pentru 

locuința din loc. Mașloc, nr.182, jud. Timiș, 

 Ţinând cont de faptul că respectivul imobil nu a făcut obiectul legilor de retrocedare, 

Și văzând adresa nr.134/16.09.2019 formulată de SC OJCVL TIM SRL în care arată că este 

un mandatar al Statului Român privind vânzarea tuturor imobilelor cu destinația de locuință 

ce se află în proprietatea acestuia către populație, se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi 

pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.51 privind vânzarea spaţiului locativ din loc. 

Mașloc, nr.182, în baza Legii nr.112/1995. 

10.3. Se prezintă cererea formulată de soții Tecar Daniel-Emil și Tecar Veronica, proprietari 

ai imobilului înscris în CF nr.400058-C1 Mașloc, nr.top. 400058-C1, prin care solicită 

acordarea servituții  de trecere asupra terenului înscris în Cf nr. 400058 Mașloc, nr. cad. 

400058, teren situat în localitatea Mașloc, comuna Mașloc, fiind în proprietatea Comunei 

Mașloc. 

Se supune la vot și se adoptă cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri HCL nr.52 

privind acordarea unui drept de servitute în favoarea soților Tecar Daniel-Emil și Tecar 

Veronica asupra terenului înscris în CF nr. 400058 Mașloc, nr. cad. 400058, teren situat în 

localitatea Mașloc, comuna Mașloc. 

 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                            Iercu Eugen                                                           Szigeti Cornel 


