
 

 

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     . 

 

Proces verbal 
 

 Încheiat azi, 24.04.2019 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local. 

 Prezența consilierilor locali: 

Apati Alin Gheorghe Absent 

Arsa Mihăiţă-Florin p 

Petruț Ioan p 

Cîtu Gheorghe p 

Coraş Ardelean Absent 

Danielescu Aura Codruţa Absent 

Iercu Eugen p 

Leva Gheorghe p 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.45 din 18.04.2019. 

Președinte de ședință: Iercu Eugen 

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, aprobat în unanimitate 

Se prezintă de ordinea de zi propusă: 

1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local 

2.Proiect de hotărâre privind apobarea organigramei și statului de funcțiuni 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei culturale. 

4.Cereri și adrese diverse sosite spre soluționare pe adresa consiliului local 

1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind bugetul local cu urmîtoarea structură: 

I.Venituri 

04.02.01.Cote defalcate din impozitul pe venit: 444 mii lei 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale:  964 mii lei 

04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJT:  250 mii lei 

11.02.02. Sume defalcate din  TVA ptr.finanţarea chelt.descentralizate la nivelul comunelor, 

oraşelor, municipiilor , Total: 878 mii lei, din care pentru: 

-cheltuieli prevazute la art. 104, alin.2  lit.b) - d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011:  

124 mii lei, 

-finanțarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor pt beneficiarii de ajutor social: 2 mii lei 

-finanțarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrați in invățământul de 

masa, potrivit prev.HG 564/2017, lit A din HG nr.904/2014:  202 mii lei 

-plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii 

participării in invățământul preșcolar: 5 mii lei 

-finantarea ch. priv.acordarea unui suport alimentar conform OG 97/2018:  545 mii lei 

11.02.06 Sume defalcate  din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 1092 mii lei 

11.02.05 Sume defalcate din TVA pt drumuri: 30 mii lei 

42.02.65 Finantarea programului national de dezvoltare locala -1166 mii lei 

-Excedentul anului trecut:  217 mii lei 



-Total venituri proprii: 1101.9 mii lei  

II.Cheltuieli 

51.02.10 Cheltuieli de personal ( salarii administrație): 1255.4 mii lei 

51.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli de funcționare a administrației):  839 mii 

61.02.10 Cheltuieli de personal ( salarii PSI): 60 mii lei 

61.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli materiale PSI):  10 mii lei 

65.02.10 Cheltuieli de personal (ch cu transport cadre didactice):  30 mii lei 

65.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli materiale școli): 124 mii lei +40 mii lei 

65.02.57 Asistența socială (ch. copii cu CES, suport alimentar, stimulent educațional): 752 

mii lei 

67.02.20 Bunuri și servicii (ch mat. cultura, sport, parcuri):  125 mii lei  

68.02.10 Cheltuieli de personal (salarii asistenți personali): 512 mii lei 

68.02.57  Asistența socială (cheltuieli indemnizatii pers. handicap) 153 mii lei 

70.02.20 cheltuieli cu energ el,reparatii energ el,ilum sarb,carburant  405 mii lei 

10 mii lei capital asociatie Gaz  

74.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli materiale salubrizare):  30 mii lei  

84.02.20 Bunuri și servicii (ch reparatii curente drum) : 30 mii lei 

 

84.02.71 Ch. Taxe la ISC ref la ob. Asfaltare strazi in Comuna Masloc -27 mii lei 

70.02.71 Alimentare cu apa Remetea Mica:1104.5 mii lei 

84.02.71 pavare trotuare, parcuri:  131 mii lei 

67.02.71 Construire vestiare Comuna Mașloc: 30 mii lei 

70.02.07.71 Alimentare cu gaze a Comunei Masloc: 5 mii lei 

65.02.71 Extindere scoala Masloc : 10 mii lei 

67.02.71 Construire centru cultural Masloc:5 mii lei 

67.02.71 Reabilitare Camin Remetea Mica:5 mii lei 

67.02.71 Reabilitare Camin Alios: 5 mii lei 

70.02.71 Realizare PUZ Comuna Masloc : 10 mii lei 

70.02.71 Realizare PUG Comuna Masloc: 40 mii lei 

74.02.71 Canalizare Comuna Masloc : 225 mii lei 

51.02.71 Cheltuieli leasing autoturism (Dacia Duster):  15 mii lei 

51.02.71 Modernizare parcare sediu primarie : 90 mii lei 

67.02.71 Dotare parc Comuna Masloc (Remetea Mica): 60 mii lei 

67.02.71 Construire capela – 5 mii lei 

  Excedentul anului 2018 în sumă de 217 mii lei se aprobă pentru secțiunea de 

dezvoltare a anului 2019. 

Se oferă explicaţii referitoare la bugetul propus de către d-na Iliescu Monica, la venituri şi 

cheltuieli. 

Au loc discuţii pe marginea bugetului local: 

-d-l Iercu Eugen precizează faptul că ziarul local nu este necesar, fiind o cheltuială la buget, 

d-l primar spune că costul cu ziarul este 1400 lei pe lună, d-l Cîtu Gh. susţine necesitatea 

ziarului pentru informare, 

-d-l Iercu Eugen precizează faptul că deşi se plăteşte 600 lei pe lună mentenanţă, camerele de 

supraveghere montate în localitatea Alioş nu funcţionează, 

-d+l primar susţine că, camerele de supraveghere din Alioş funcţionează, dar nu toate au o 

conexiune de internet, ca atare nu pot fi accesate on line, 

-d-l viceprimar arată că sum alocată pentru servicii telefonice şi internet de  63 mii lei este 

foate mare şi se impune o evaluare a tututor contrcatelor existente pentru aceste servicii, în 

sensul scăderii constului lor, 

-d-l consilier local Stoian Adrian propune achiziţionarea a 11 telefoane mobile pentru 

consilierii locali, în sensul eficientizării comunicării, 

-referitor la banii alocaţi pentru cultură, pentru zilele localităţilor se propune alocarea a 60 mii 

lei, câte 20 mii lei pentru fiecare localitate, 



-sumele alocate pentru sport nu se vor utiliza pentru Voinţa Maşloc, precizează d-l vice, 

deoarece Voinţa Maşloc nu este de utilitate publică, nu există o hotărâre de guvern care să 

ateste acest fapt. 

-d-l consilier local Stoian solicită, ca pentru schimbarea becurilor arse de la iluminatul public 

şi intervenţii la instalaţiile electrice, este necesar să se obţină mai multe oferte de preţ, 

-d-l primar arată că la vestiarele de la terenul de fotbal mai trebuie făcută terasa şi pavajele, 

există o restanţă de 11 mii lei, mai sunt necesari 20 mii lei pentru teresă şi pavaje, 

-în ceea ce priveşte proiectul de canalizare, d-l viceprimar precizează că se va plăti când va 

primi toate avizele 

-se propune executarea unui teren de minifotbal în localitatea Alioş, care va fi cuprins în lista 

de investiţii 

Se supune la vot şi se adoptă 8 voturi pentru ale celor 8 consileri locali prezenţi HCL nr. 19 

privind adoptarea bugetului local pe anul 2019. 

2.Proiect de hotărâre privind apobarea organigramei și statului de funcțiuni 

Se supune la vot şi se adoptă 8 voturi pentru ale celor 8 consileri locali prezenţi HCL nr.20 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţiuni. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei culturale. 

Se supune la vot şi se adoptă 8 voturi pentru ale celor 8 consileri locali prezenţi HCL nr.21 

privind aprobarea agendei culturale pe anul 2019 

4.Cereri și adrese diverse sosite spre soluționare pe adresa consiliului local 

4.1.Proiect de hotărâre privind înființarea centrului comunitar multifuncțional și atribuirea 

spațiului din imobilul înscris în C.F. nr. 400106, nr. top. 400106 din comuna Mașloc, 

localitatea Mașloc, nr. 150, județ Timiș 

Se supune la vot şi se adoptă 8 voturi pentru ale celor 8 consileri locali prezenţi HCL nr.22 

privind înființarea centrului comunitar multifuncțional și atribuirea spațiului din imobilul 

înscris în C.F. nr. 400106, nr. top. 400106 din comuna Mașloc, localitatea Mașloc, nr. 150, 

județ Timiș. 

4.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre furnizorul de 

servicii sociale Fundația BNA-Humanitas din Zăbrani și Consiliul Local al Comunei Mașloc 

Se supune la vot şi se adoptă 8 voturi pentru ale celor 8 consileri locali prezenţi HCL nr.23 

aprobarea Convenției de colaborare dintre furnizorul de servicii sociale Fundația BNA-

Humanitas din Zăbrani și Consiliul Local al Comunei Mașloc. 

4.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie gratuită Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Nord a Camerei nr. 1 din clădirea Primăriei 

comunei Mașloc, situată în localitatea Mașloc, judetul Timiş, clădire cuprinsă în CF nr. 

400106 nr. top. 239-240/a/1 pentru stabilirea sediului principal al Asociaţiei. 

Se supune la vot şi se adoptă 8 voturi pentru ale celor 8 consileri locali prezenţi HCL nr.24 

privind aprobarea punerii la dispoziţie gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Distribuţie Gaz Timiş Nord a Camerei nr. 1 din clădirea Primăriei comunei Mașloc, situată în 

localitatea Mașloc, judetul Timiş, clădire cuprinsă în CF nr. 400106 nr. top. 239-240/a/1 

pentru stabilirea sediului principal al Asociaţiei 

 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                            Iercu Eugen                                                         Szigeti Cornel 

 


