
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

HOTĂRÂREA NR.1 

Din 19.02.2020 

 

privind adoptarea bugetului local pe anul 2020 

 

            Consiliul Local al comunei Maşloc 

 

 Reunit în ședință ordinară în 19.02.2020, 

 Având în vedere: 

- adresa nr. 415/12.02.2020 a D.G.R.F.P. Timişoara, serviciul S.A.E.E.B.L. privind repartizarea 

sumelor defalcate din TVA pe anul 2020 și estimări 2021-2023 pentru Comuna Mașloc, 

-adresa nr.1406/29.01.2020 a Consiliului Judeţean Timiş - Direcția Buget Finanțe, Informatizare, prin 

care se comunică către UAT Comuna Mașloc sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, 

-adresa nr.195/13.02.200 a Școlii Gimnaziale Mașloc prin care solicită finanțarea complementară 

conform prevederilor art.105 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-prevederile legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a legii nr.5/2020 Legea bugetului de 

stat pe anul 2020, 

-referatul privind aprobarea bugetului local întocmit de compartimentul de specialitate,  avizat de 

comisia de specialitate, însoțit de proiectul de hotărâre propus de primar, 

-anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Mașloc, încheiat în conformitate 

cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și potrivit cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională,  

 În conformitate cu prevederile art.129 (1), (2), (4) lit.a) și  art. 196(1) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

 Hotărăşte: 

 

 Art.1 Se adoptă bugetul local pe anul 2020 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre și care 

face parte integrantă din ea, având următoarea structură: 

I.Venituri 

04.02.01.Cote defalcate din impozitul pe venit: 498 mii lei 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:  

1261 mii lei 

04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJT:  179 mii lei 

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

municipiilor , Total: 626 mii lei, din care pentru: 

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

126 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:  103 mii lei 

-drepturile asistentilor personali ai pers.cu handicap grav sau indemnizatiiler lunare 395 mii lei 

11.02.06 Sume defalcate  din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 311 mii lei 

11.02.05 Sume defalcate din TVA pt drumuri: 121 mii lei 

-Excedentul anului trecut:  587  mii lei 

-Total venituri proprii: 1300 mii lei  

Total venituri 4783 mii lei 

 



II.Cheltuieli 

51.02.10 Cheltuieli de personal ( salarii administrație): 1200 mii lei 

51.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli de funcționare a administrației):  764.5 mii 

61.02.10 Cheltuieli de personal ( salarii PSI):  66 mii lei 

61.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli materiale PSI):  5 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, art.104, legea 1/2011): 126 mii lei  

65.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli materiale școli, art.105, legea 1/2011): 20 mii lei  

65.02.57 Asistența socială (ch. copii cu CES): 103 mii lei 

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

68.02.10 Cheltuieli de personal (indemnizatii asistenți personali): 530 mii lei 

68.02.57  Asistența socială (cheltuieli indemnizatii pers. handicap) 202 mii lei 

70.02.20 cheltuieli cu energ el,reparatii energ el,iluminat public,carburant  666 mii lei 

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

84.02.20 Bunuri și servicii (ch reparatii curente drum) : 179 mii lei 

87.02.20 Ch cu alegerile locale: 90 mii lei 

51.02.71 achizitie buldoexcavator: 69 mii lei 

84.02.71 pavare trotuare, parcuri:  53 mii lei 

67.02.71 Construire vestiare Comuna Mașloc si tribuna: 55 mii lei 

70.02.07.71 Alimentare cu gaze a Comunei Masloc: 80 mii lei 

65.02.71 Extindere scoala Masloc : 79 mii lei 

67.02.71 Construire centru cultural Masloc:1 mii lei 

67.02.71 Reabilitare Camin Remetea Mica:1 mii lei 

67.02.71 Reabilitare Camin Alios: 1 mii lei 

67.02.71 Construire grup sanitar camin Alios: 50 mii lei 

67.02.71 Construire grup sanitar camin Remetea Mica: 50 mii lei 

70.02.71 Realizare PUZ Comuna Masloc : 40 mii lei 

70.02.71 Realizare PUG Comuna Masloc: 14.5 mii lei 

74.02.71 Canalizare Comuna Masloc : 155 mii lei 

51.02.71 Cheltuieli leasing autoturism (Dacia Duster):  13 mii lei 

67.02.71 Dotare parc Comuna Masloc (Remetea Mica): 80 mii lei 

67.02.71 Construire capela loc. Mașloc – 2,5 mii lei 

67.02.71 Construire capela loc. Alioș – 2,5 mii lei 

 

 Art.2 Excedentul anului 2019 în sumă de 587 mii lei se aprobă pentru secțiunea de dezvoltare 

a anului 2020. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

  -D-G-R-F-P-Timiş 

  -Compartimentului Contabilitate din Primăria com. Mașloc, 

  -Se face publică pe www.comunamasloc.ro. 

 

 
                       Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 

                           Consilier local,                                                                            Secretar general, 

                                          Iercu Eugen                                                                                  Szigeti Cornel  

 

 

 

-nr. total/nr. cons.prez.:11/ 9 

-voturi pentru: 8 

-voturi împotrivă:  1 

-abțineri:  0 

 


