Consiliul Local Mașloc
Nr. 433/12.02.2018
Proces verbal al
ședinței ordinare din 12.02.2018 a C.L. Mașloc
Prezenți:
1.Danielescu Aura
2. Cîtu Gheorghe
3.Iercu Eugen
1.
5.Țubec Ioana
6.Arsa Mihăiță Florin .
7.Stoian Adrian
8. Leva Gheorghe
9. Apati Alin Gheorghe
10.Petruț Ionel
11.Miloș Nicolae
Nu sunt absenți.
Convocare: Primar , prin dispoziția nr.34/5.02.2018
Președinte ședință: d-l Iercu Eugen .
Se prezintă de către d-l secretar procesul verbal al ședinței anterioare. Se supune la
vot: 11 voturi pentru.
Se prezintă de către d-l președinte ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
compartimentului de asistență socială,
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de interes local pe anul 2018.
6. Alte cereri, adrese, referate sosite pe adresa Consiliului Local.
Se supune la vot, 11 voturi pentru.
Dezbatere ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2018.
Se prezintă referatul compartimentului de specialitate privind bugetul local pe anul
2018 în care se face referire la următoarele documente:
- adresa nr. 2214/31.01.2018 a D.G.R.F.P. Timişoara privind repartizarea sumelor defalcate
din TVA pe anul 2018,
- repartizarea sumelor pentru echilibrare în baza HCJ Timiş nr. 3/22.01.2018,
-adresa nr.395/08.02.2018 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.
Excedentul anului 2017 de 740 mii lei se aprobă pentru secțiunea de dezvoltare a
anului 2018.
Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru ale celor 11consileri locali prezenți,
HCL nr.2 privind adoptarea bugetului local pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei.

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se propune numărul maxim de
posturi stabilit pentru anul 2018 (la fel ca în anul 2017) este de 21 posturi care vor fi astfel
structurate:
-Funcţii de demnitate publică (alese):
-Funcţii publice:
-funcții publice de conducere:
-funcții publice de execuție
-Personal contractual

2 (primarul şi viceprimarul)
6, din care:
1 (secretar)
5
13

Aparatul de specialitate al primarului este structurat, conform organigramei, în 7
compartimente, astfel:
1.Financiar, contabilitate, impozite și taxe: 4 angajați: insp de spec. cu atribuții de contabil,
inspector impozite și taxe, agent fiscal și casier ( 3 posturi- funcționari publici și un post
contractual), compartiment subordonat primarului,
2.Agricol și fond funciar: 2 angajați: agent agricol și inspector agricol ( o funcție publică și
un post contractual), compartiment subordonat primarului,
3.Serviciul voluntar pentru situații de urgență (SVSU): 1 angajat 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 contratual, subordonat primarului,
6.Asistență socială: 1 funcționar public, subordonat primarului și
7.Relații cu publicul, arhivă și stare civilă: 2 posturi contractuale.
Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru ale celor 11consileri locali prezenți, HCL
nr.3 privind aprobarea statului de funcțiuni și a organigramei.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice.
Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se face referire considerentele
care stau la baza întocmirii planului de ocupare al funcțiilor publice, document ce va fi trimis
ANFP.
Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru ale celor 11consileri locali prezenți, HCL
nr.4 privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
compartimentului de asistență socială.
Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se face referire la
prevederile art 6 din HOTĂRÂREA Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, publicată în: MONITORUL
OFICIAL NR. 920 din 23 noiembrie 2017, ) În termen de 120 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia adoptării
hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor municipiului
Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art.
41 şi art. 113 - 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi
adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta hotărâre de guvern.
Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru ale celor 11consileri locali prezenți,
HCL nr.5 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului
de asistență socială.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de interes local pe anul 2018.

Se prezintă referatul compartimentului de specialitate în care se face referire la
hotărârea nr.295/19.12.2017, Consiliul Județean Timiș a aprobat tarifele pentru unele servicii
de interes județean în anul fiscal 2018.
Tarifele din actul normativ mai sus menționat au caracter orientativ pentru consiliile
locale municipale, orășenești și comunale care vor adopta tarife proprii, potrivit condițiilor din
fiecare unitate administrativ teritorială.
Față de cele mai sus menționate se solicită Consiliului Local Mașloc adoptarea unei
hotărâri pentru tarifele pentru unele servicii de interes local în anul fiscal 2018.
Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru ale celor 11consileri locali prezenți, HCL
nr.6 privind aprobarea tarifelor de interes local pe anul 2018.
6. Alte cereri, adrese, referate sosite pe adresa Consiliului Local.
Se prezintă de către d-l secretar o informare a unor adrese sosite pe adresa primăriei și
asupra modului de soluționare a respectivelor adrese.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Iercu Eugen

Redactat,
Secretar,
Szigeti Cornel

