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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    Nr. 446/19.02.2020.

Proces verbal 

 

 Încheiat azi, 19.02.2020 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local. 

 Prezența consilierilor locali: 

Apati Alin Gheorghe p 

Arsa Mihăiţă-Florin p 

Petruț Ioan p 

Cîtu Gheorghe p 

Coraş Ardelean p 

Danielescu Aura Codruţa absent 

Iercu Eugen p 

Leva Gheorghe absent 

Miloș Nicolae p 

Stoian Adrian p 

Ţubec Ioana-Olimpia p 

Convocare: dispoziția primar nr.28 din 13.02.2020. 

Președinte de ședință: d-L Iercu Eugen, ales cu unanimitate de voturi. 

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, aprobat în unanimitate 

Se prezintă de ordinea de zi propusă: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza UAT Comuna Mașloc, 

pentru anul școlar 2020 - 2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici șia devizului general 

actualizat după licitația de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții:"Construire corp 

Școală Gimnazială comuna Mașloc, în comuna Mașloc, loc. Mașloc, jud. Timiș" 

5.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local  

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local. 

Se prezintă propunerea bugetului local: 

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 
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-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):  784.5 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): 126 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 (salarii 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 – 5 mii lei 

Excedentul anului 2019 în sumă de 587 mii lei se aprobă pentru secțiunea de dezvoltare a 

anului 2020. 

În urma prezentării rapotului comisiei de specialitate, în care se face propunerea alocării de 

fonduri la cap.65.02.20 (conform art.105 din legea nr.1/2011), d-l primar propune alocarea 

sumei de 20 mii lei prin diminuarea prevedrilor corespunzătoare de la cod indicator 51.02.20, 

care avea o prevedere inițială de 784,5 mii lei, în urma diminuării cu suma de 20 mii lei, la 

acest indicator  va fi o predere de 764,5 mii lei. Se are și în vedere propunerea ca la cod 

indicator 67.02.71 Construire capelă  - 5 mii lei să fie trecut 67.02.71 Construire capelă 

Mașloc – 2,5 mii lei respectiv 67.02.71 Construire capelă Alioș – 2,5 mii lei. 

Se prezintă dn nou fiecare capitol al bugetului. 

Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali prezenți, un vot 

împotrivă (d-na consilier local Danielescu Aura) HCL nr.1 privind Bugetului local pe anul 

2020. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza UAT Comuna Mașloc, 

pentru anul școlar 2020 - 2021. 

Se prezintă raportul compartimentului de specialitate în care se arată că Inspectoratul 

Școlar Județean Timiș, prin adresa nr.14.987/19.11.2019, înregistrată la registratura instituției 
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noastre sub nr. 3617/20.11.2019 ne solicită să înaintăm acestei instituții Hotărârea consiliului 

local de aprobare a Proiectului rețelei școlare de pe raza UAT Comuna Mașloc, pentru anul 

școlar 2020 - 2021. 

 Conform art.24 din OMEN nr.5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidența 

efectivelor de prescolari și elevi scolarizați în unitatile de învățământ particular, precum și 

emiterea avizului conform în vederea organizarii rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, publicat în MO nr.736/09.09.2019, obținerea 

avizului este obligatorie, fiind un aviz expres prevăzut de lege, iar lipsa acestui aviz ar atrage 

nulitatea actului administrativ de autoritate, în cazul de față ar atrage nulitatea hotărârii 

consiliului local, dacă ar fi adoptată fără acest aviz. 

 În urma documentației trimisă de către Consiliul Local către ISJ Timiș, ISJ Timiș 

emite avizul conform nr.15727/16.12.2019. 

 Consiliul Local are obligația aprobării rețelei școlare de pe raza UAT-ului Mașloc 

pentru anul școlar 2020-2021 și trimiterea hotărârii către ISJTimș pânăla data de 20.03.2020. 

Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali prezenți HCL nr.2 

privind aprobarea rețelei școlare de pe raza UAT Comuna Mașloc, pentru anul școlar 2020 - 

2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni 

Se prezintă raportul compartimentului de specialitate cu privire la organigramă și 

statul de funcții potrivit căreia numărul maxim de posturi este de 21 posturi+1post șofer care 

vor fi astfel structurate: 

-Funcţii de demnitate publică  (alese):  2 (primarul şi viceprimarul) 

-Funcţii publice:     12, din care: 

     -funcții publice specifice   :   1 (secretar general) 

     -funcții publice de execuție   11 

-Personal contractual       8 

 Aparatul de specialitate al primarului este structurat, conform organigramei, în 7 

compartimente, astfel: 

1.Financiar, contabilitate, impozite și taxe: 4 posturi – funcții publice de execuție-

compartiment subordonat primarului, 

2.Agricol și fond funciar:  3 posturi funcții publice de execuție -  compartiment 

subordonat primarului, 

3.Serviciul voluntar pentru situații de urgență (SVSU): 1 post contractual – șeful 

SVSU, subordonat primarului, 

4.Administrativ: 7 posturi contractuale: 4 muncitori calificați, 2 șoferi microbuz 

școlar, 1 îngrijitor (femeie de servici), compartiment subordonat viceprimarului, 

5.Dezvoltare locală: 1 post – funcție publică de execuție 

6.Asistență socială: 1 post- funcție publică de execuție, subordonat primarului și 

7.Relații cu publicul, arhivă și stare civilă: 2 posturi – funcții publice de execuție. 

Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali prezenți 

HCL nr.3 privind aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici șia devizului general 

actualizat după licitația de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții:"Construire corp 

Școală Gimnazială comuna Mașloc, în comuna Mașloc, loc. Mașloc, jud. Timiș" 

Se prezintă referatul primarului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici șia 

devizului general actualizat după licitația de execuție lucrări pentru obiectivul de 

investiții:"Construire corp Școală Gimnazială comuna Mașloc, în comuna Mașloc, loc. 

Mașloc, jud. Timiș", în care se arată că se impune asigurarea finanțării de la bugetul local a 

sumelor necesare cofinanțării cheltuielilor conform prevederilor OUG nr. 28/2013 și faptul că 

în urma actualizării devizului, conform ofertei executantului lucrării, situația asigurării 

finanțării pe surse este următoarea: 

Valoarea totală a investiției este de 1.012.551,637 lei, inclusiv TVA, din care: 

- Valoarea de la bugetul de stat prin PNDL este de 633.856,62 lei  

- Valoarea de le bugetul local este de 378.695,01 lei. 
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Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali prezenți HCL nr.4 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici șia devizului general actualizat după 

licitația de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții:"Construire corp Școală Gimnazială 

comuna Mașloc, în comuna Mașloc, loc. Mașloc, jud. Timiș". 

5.Cereri, adrese diverse sosite pe adresa consiliului local  

Având în vedere cererea d-lui Steleac Dumitru, în calitate de chiriaş în imobilul din com. 

Mașloc, sat Mașloc, nr.26, prin care solicită cumpărarea respectivului imobil, în baza Legii 

nr.112/1995, însoțită de declarația autentificată la notar public din care rezultă că d-l Steleac 

Dumitru nu a dobândit și înstrăinat locuință proprietate personală după data de 01.01.1990 și 

până în prezent, iar la data de 25.11.1995 deținea contract de închiriere pentru locuința din 

loc. Mașloc, nr.26, jud. Timiș, ținând cont de faptul că respectivul imobil nu a făcut obiectul 

legilor de retrocedare, văzând adresa nr.134/16.09.2019 formulată de SC OJCVL TIM SRL în 

care arată că este un mandatar al Statului Român privind vânzarea tuturor imobilelor cu 

destinația de locuință ce se află în proprietatea acestuia către populație, se supune la vot și se 

aprobă cu 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali prezenți HCL nr.5 privind exprimarea 

acordului cu privire la vânzarea spaţiului locativ din loc. Mașloc, nr.26, în baza Legii 

nr.112/1995. 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  Președinte de ședință,                                               Redactat, 

                           Consilier local,                                                        Secretar, 

                            Iercu Eugen                                                           Szigeti Cornel 


