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COMUNA MAȘLOC 

JUDEȚUL TIMIȘ 

NR.1157 DIN 21.04.2021  

 

 

P R O C E S    - V E R B A L 

 

încheiat astăzi, 21.04.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al  

Comunei Mașloc , județul Timiș 

 

Convocare:Primar prin dispoziția nr.13/15.04.2021. 

Mod de desfășurare: on-line, aplicația Zoom 

Prezența: 

Secretarul General al UAT Comuna Mașloc domnul Szigeti Cornel-Daniel, efectuează 

prezența consilierilor : (P = prezent, A = absent) 

Apati Alin-Gheorghe  A   

Arsa Mihăiță-Florin  P    

Iercu Eugen   P   

Marcu Tomel-Florian  P    

Mic Aurel-Dorin  P    

Mihuț Sabina   P    

Poeană Ionică   P 

Samson Dorel   P  

Ștefan Zenuța-Rodica  P  

Țubec Ioana-Olimpia  P  

Vidican Sorin-Dumitru  P   

La ședință participă d-l primar Lupu Ionel. 

Se fac propuneri de președinte de ședință: este propus d-l Iercu Eugen; votat cu 10 voturi 

pentru. 

Se prezintă de către secretarul general procesul verbal al ședinței anterioare. Se supune la 

vot: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 10 consileri locali prezenți. 

Ordine de zi propusă: 

1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local bugetului local, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

2. Proiect de hotărâre aprobarea închiderii exercițiului financiar la sfârșitul anului 2020, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei al aparatului de 

specialitate al Primarului com. Mașloc, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarea de burse elevilor, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local și 

repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii VMG, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Mașloc, 
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-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării spațiilor necesare colectării separate a 

deșeurilor 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de declarare a datelor din registrul 

agricol în anul 2021, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

11.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în 

intravilanul comunei Masloc și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investitii: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș” 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru 

investiția: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș” 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se supune la vot ordinea de zi: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți. 

Se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local bugetului local, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul privind aprobarea bugetului local întocmit de compartimentul de 

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

prin care se propune următoarea structură a bugetului local pe anul 2021: 

I.Venituri 

04.02.01.Cote defalcate din impozitul pe venit: 430 mii lei 

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

bugetelor locale:  1301 mii lei 

04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJT:  314 mii lei 

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

comunelor, oraşelor, municipiilor , Total: 1109.6 mii lei, din care pentru: 

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

167 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:  261 mii lei 

-drepturile asistentilor personali ai pers.cu handicap grav sau indemnizatiiler lunare: 636 

mii lei 

-finantarea cheltuielilor cu bursele: 43.6 mii lei 

11.02.06 Sume defalcate  din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 183 mii lei 

11.02.05 Sume defalcate din TVA pt drumuri: 203 mii lei 

-Excedentul anului trecut:  355  mii lei 

-Total venituri proprii: 1669.9 mii lei  

42.02.65  finanțare PNDL:  556 mii lei 

39.02.07 venituri din vz bunurilor:  11.6 mii lei 

37.02.01 sponsorizare: 25 mii lei 

Total venituri  6158.1mii lei 

II.Cheltuieli 

51.02.10 Cheltuieli de personal ( salarii administrație): 1276 mii lei 

51.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli de funcționare a administrației):750  mii 
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61.02.10 Cheltuieli de personal ( salarii PSI):  68.5 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):  25 mii lei 

65.02.20 Bunuri și servicii (cheltuieli materiale școli): 167 mii lei +25 mii lei+166 mii lei 

65.02.59 burse: 43.6 mii lei 

65.02.57 suport alimentar: 26.5 mii lei 

65.02.57 Asistența socială (ch. copii cu CES): 261 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): 163 mii lei 

70.02.20 cheltuieli cu energ el,reparatii energ el,ilum sarb,carburan:t  650 mii lei 

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

84.02.20 Bunuri și servicii (ch reparatii curente drum) : 203 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: 153 mii lei 

65.02.71 Extindere scoala Masloc : 560 mii lei 

67.02.71 Construire centru cultural Masloc: 201 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 : 161 mii lei 

51.02.71 Cheltuieli leasing autoturism si achizitie auto prin rabla:  50 mii lei 

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

67.02.71 Construire capela: 5 mii lei   

84.02.71 Intabulare străzi (domeniu public): 100 mii lei 

 total ch 6158.1 mii lei 

Excedentul anului 2020 în sumă de 355 mii lei se aprobă pentru secțiunea de dezvoltare a 

anului 2021. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.4 privind adoptarea bugetului local pe anul 2021. 

2. Proiect de hotărâre aprobarea închiderii exercițiului financiar la sfârșitul anului 2020, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit de proiectul de hotărâre privind aprobare contului 

de execuție al  bugetului local pe anul 2020, însoțit de raportul compartimentului de specialitate, 

avizat de comisia buget – finanțe. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.5 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 

pe anul 2020. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei al aparatului de 

specialitate al Primarului com. Mașloc, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului com. 

Mașloc și aprobarea statului de funcții și organigramei. 
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Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.6 privind aprobarea statului de funcții și organigramei. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.7 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.8 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarea de burse elevilor, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind acordarea de burse elevilor. Conform HCL nr.4 din 

21.04.2021, a fost alocată suma de 43,60 mii lei pentru bursele elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din comuna Mașloc. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.9 privind acordarea de burse elevilor. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local și 

repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii VMG, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local și 

repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii VMG. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.10 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes 

local și repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii VMG. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Mașloc, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea statutului comunei Mașloc. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.11 privind aprobarea statutului comunei Mașloc. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării spațiilor necesare colectării separate a 

deșeurilor. 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea asigurării spațiilor necesare colectării separate a 

deșeurilor. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.12 privind aprobarea asigurării spațiilor necesare colectării 

separate a deșeurilor. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de declarare a datelor din registrul 

agricol în anul 2021, 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 
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Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea modalității de declarare a datelor din registrul 

agricol în anul 2021, care conțin propuneri asupra: 

-modalității de declarare a datelor care trebuie înscrise în Registrul Agricol în anul 2021, 

propunându-se varianata prin programare, la sediul Primăriei com. Mașloc, a persoanelor fizice 

și juridice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

al comunei Mașloc. 

-modului de ținere a Registrul Agricol : pe suport de hârtie și în format electronic.  

-verificării în teren  corectitudinea înscrierii datelor pe baza declarației dată de capii 

gospodăriei și de către reprezentanții legali ai unităților cu personalitate juridică. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.13 privind aprobarea modalității de declarare a datelor din 

registrul agricol în anul 2021 

11.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în 

intravilanul comunei Masloc și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investitii: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș” 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în 

intravilanul comunei Masloc și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investitii: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș”. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.14 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului situat în intravilanul comunei Masloc și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investitii: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna 

Mașloc, județul Timiș”. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru 

investiția: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș” 

-inițiator, d-l Lupu Ionel, primar com. Mașloc; 

Se prezintă referatul primarului însoțit raportul compartimentului de specialitate și de 

proiectul de hotărâre aferent privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru 

investiția: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș”. 

Se supune la vot și se adoptă cu: 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, ale celor 

10 consileri locali prezenți, HCL nr.15 privind aprobarea documentației tehnico-economică 

pentru investiția: „Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul 

Timiș”. 

Subiectele înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, președintele de ședință declară 

încheiată ședința. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   SECRETAR GENERAL AL UAT, 

        

      Consilier local,                                                  Szigeti Cornel-Daniel 

 

   Iercu Eugen 

 

 


