
 

 

ROMÂNIA 

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

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

       

 

HOTĂRÂREA NR.15 
din 21.04.2021  

privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: 

„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 necesitatea construirii căminului cultural care este în 

interesul comunităţii locale, 

In conformitate cu prevederile : 

- art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 

Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Mașloc aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei 

Mașloc nr.9/26.02.2014, 

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         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr.15 din 21.04.2021 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: 

„Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, 

județul Timiș” 

 

 

Regim de inaltime cămin cultural Parter 

Suprafata construita propusă cămin cultural = 583,62 mp  

Suprafata desfașurată propusă  cămin cultural= 583,62 mp 

 

                                            lei  inclusiv TVA/Euro 

Valoarea totală a investiţiei  CNI S.A. și U.A.T. Mașloc, judetul Timiș 4.676.033,43

 949.872,72 

                                 din care C + M 3.284.511,40 667.203,91 

Valoare finantata prin Subprogram( „C.N.I.”) 4.096.386,09 832.125,23 

din care C+M 2.999.486,88 609.305,05 

Valoare finantata prin U.A.T Mașloc (cheltuieli pentru servicii si lucrari finantate de UAT 

Mașloc); 579.647,34 117.747,49 

din care C+M 285.024,52 57.898,86 

(la  cursul BNR din 08.04.2021 de 1 euro = 4,9228 Lei) 

 

 

 

  Președinte de ședință ,                   Avizat de legalitate , 

           Consilier local,                                                         Secretar general, 

                        Iercu Eugen                                                          Szigeti Cornel  

 


