
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 
Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

       

 

HOTĂRÂREA NR.14 
din 21.04.2021  

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în intravilanul 

comunei Masloc și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investitii: 

„Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș” 

 

 

Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

Reunit în ședință ordinară în data de 21.04.2021; 

Având în vedere expunerea de motive a primarului împreună cu referatul 

compartimentului de specialitate privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului situat în intravilanul comunei Masloc și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investitii: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, 

comuna Mașloc, județul Timiș”, 

In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

- art. 129 alin. 2 lit.b),  alin.4, lit.d) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ. 

In temeiul art. 139, alin.3, lit. g), si art.196, alin. (1), lit a) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

Adoptă prezenta 

 

 Hotărâre:  

 

Art.1. Se aprobă  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului 

constituit din teren, situat în intravilanul comunei Mașloc, sat Mașloc, județul Timiș, aflat în 

proprietatea comunei Mașloc, domeniu privat,  în suprafață teren de 2878 mp, identificat 

potrivit Cărții funciare nr. 403484, nr. cadastral 403484, nr. Topo 214-215, liber de orice 

sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.”- S.A. a  obiectivului de investiţii : 

„Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Comunei Masloc, județul 

Timis a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Consiliul Local al Comunei Masloc , județul Timis se obligă să asigure, în condițiile 

legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.5.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrari finanțate 

de UAT Masloc, județul Timis  în valoare de  579.647,34 lei cu TVA. 



Art.6.  Consiliul Local al Comunei Masloc, județul Timis se obligă ca, după predarea 

amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o 

perioadă de minim 15 ani;  

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică către: 

  -Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş, 

  -Primarul comunei Mașloc, 

  -Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. 

  -Cetăţenilor, prin afişare . 

 

 
  Președinte de ședință ,                   Avizat de legalitate , 

           Consilier local,                                                         Secretar general, 

                        Iercu Eugen                                                          Szigeti Cornel  
 

 

 

 

 

 

-nr. total cons. locali /nr. cons.prez.:11/10  

-voturi pentru: 10 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0         
 


