
 

 

ROMÂNIA 

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

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

 

Hotărârea nr.20 

Din 24.04.2019 

 

privind aprobarea organigramei si a statului de funcţiuni 

 

Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Reunit în şedinţă ordinară în date de 24.04.2019; 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea 

orgnigramei și a statului de funcțiuni pentru anul 2019, întocmit de secretarul u.a.t.c. Mașloc 

și avizat de comisia de specialitate din cadrul consiliului local, 

 În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 şi art.45, alin.1  din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 Hotărăşte:  

 

 

Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcţiuni ale aparatului de specialitate al 

primarului, conform anexelor 1 și 2 ce fac parte integral din prezenta hotărâre.  

 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, 

  -Primarului com. Maşloc  

  -se face publică prin afișare pe www.comunamasloc.ro 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                                                   Secretar, 

           Iercu Eugen                                                                                  Szigeti Cornel  

 

 

 

 

 

 

 

 
-nr. tot. consilieri: 8 

-voturi pentru: 8 

-voturi împotrivă:  0 

-abțineri:  0 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAŞLOC 
Anexa nr.1. 

la HCL nr.20/24.04.2019 

ORGANIGRAMA 

 
Total posturi, din care 21 

de demnitate publică 2 

funcţii publice de conducere 1 

funcţii publice de execuţie 5 

personal contractual 13 
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TOTAL  4  2  1  7  1  1  2 
FP conducere  -  -  -  -  -  -  - 
FP execuţie  3  1  -  -  -  1  - 
P contractual  1  1  1  7  1  -  2 
               

 



Consiliul Local Maşloc                                         Anexa nr.2 la HCL nr.20/24.04.2019 

 

 

Stat de funcţiuni al aparatului de specialitate 

 

1.Funcţii de demnitate publică 

 

1.Primar 

2.Viceprimar. 

 

2.Funcţii publice de execuţie 

 

1.Secretar          1 post 

 

3.Compartiment financiar, contabilitate, impozite şi taxe 

 

1.inspector superior - impozite şi taxe funcţie publică de execuţie     1 post 

2.inspector superior     -contabilitate  funcţie publică de execuţie     1 post 

3.referent superior -agent fiscal  funcţie publică de execuţie 1 post 

3.referent  -casier   post contractual  1 post 

 

4.Compartiment agricol – fond funciar 

 

1.referent superior -agent agricol  funcţie publică de execuţie 1 post 

2.inspector de specialitate   -fond funciar post contractual  1 post 

 

5.Servicul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

1. inspector de specialitate şef SVSU post contractual  1 post 

 

6.Compartimentul administrativ 

 

1. muncitor calificat    post contractual  2 posturi 

2.muncitor calificat (tractorist)  post contractual  1 post 

3.şofer microbuz    post contractual  2 posturi  

4.șofer                                                             post contractual  1 post 

5.îngrijitor     post contractual  1 post  

 

7.Compartiment dezvoltare locală 

 

1.inspector de specialitate –agent de dezvoltare  post contractual  1 post 

 

8.Compartiment asistenţă socială  

  

1.referent superior -asistent social  funcţie publică de execuţie 1 post 

 

9.Relaţii cu publicul, arhivă, stare civilă 

 

1.referent – arhivar   post contractual   1 post 

2.referent – relaţii cu publicul  post contractual   1 post 


