
 
ROMÂNIA - JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9156  din 28.09.2017 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin 

care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2017; 
Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei  

Publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2017, după cum urmează: 
                                                                                                                                               -mii lei- 

                                                                                                 COD              TRIM III 
VENITURI – TOTAL                                968,00 
1. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit   040204   704,00  
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate  110202             167,00 
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  110206     97,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL                     968,00 
1. Autorit ăţi publice       5102      54,00 
 - bunuri şi servicii      510220     54,00 
2. Alte servicii publice generale     5402    100,00 
 - bunuri şi servicii      540220   100,00 
3. Învăţământ       6502               230,00 
 - bunuri şi servicii      650220   230,00 
4. Sănătate        6602    100,00 
 - transferuri curente      660251   100,00 
5. Cultura, recreere şi religie     6702    100,00 
 - bunuri şi servicii      670220   100,00 
6. Asigurări şi asistenţă socială     6802    267,00 
 - cheltuieli de personal     680210     75,00 
 - transferuri curente      680251   100,00 
 - ajutoare sociale      680257     92,00 
7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002                 70,00 
 - bunuri şi servicii      700220                70,00 
8. Transporturi       8402                 47,00 
 - proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului financiar 
  2014-2020       840258     47,00                                                          
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 
 

Nr.  196  din  29 septembrie 2017             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                  Gorgan Daniel     

        CONTRASEMNEAZĂ, 
                              SECRETAR, 
                                                     Niţoi Ionel   
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş  
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al parcelei 
2270, din „fond locativ” în „spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă” 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând referatul nr. 9148 din 28.09.2017 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  

prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al parcelei 2270, din „fond 
locativ” în „spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă”; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5)  lit.”c” şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al parcelei 2270, din „fond 
locativ” în „spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă”. 

Art. 2.  – Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea vânzării imobilul situat în 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al 
parcelei 2270. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale ; 
- Serviciului Urbanism 

 
Nr.  197 / 29 septembrie 2017           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                           Gorgan Daniel 
                                                              
    CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul 8319 din 28 septembrie 2017 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune alocarea sumei de 100.000 
lei, din bugetul local, pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 
3 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor  

curente ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 Suma de 100.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2017, capitolul 
66.02 – SĂNĂTATE. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 
reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia 
 

 
Nr.  198  din 29 septembrie 2017                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                               Gorgan Daniel 
       
                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA 
privind alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 9160 din 28 septembrie 2017 al Serviciului Buget, 

Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane prin care se propune alocarea sumei de 
100.000 lei, din bugetul local, pentru susţinerea financiară a Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin (6) lit. „a” pct. „2” şi  art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor 

curente ale Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
Suma de 100.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2017, capitolul 

bugetar 68.02 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ. 
Art. 2 . – Contractul de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia prin Consiliul Local 

Jimbolia şi Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia va fi completat prin act adiţional în care se va 
menţiona contribuţia suplimentară a Oraşului Jimbolia. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

 
 

Nr.   199/ 29 septembrie 2017             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                         Gorgan Daniel 
 
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
        Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

 proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2017  
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 9157 din 28.09.2017 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse 
umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2017; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
Art. 1. – Se rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 

bugetul local pe anul 2017, după cum urmează:                     
             
                                                                                     -mii lei- 
         COD          TRIM.III 
VENITURI-TOTAL                          100,00 
1. Contribuţia persoanelor asistate     331013          - 100,00 
2. Subvenţii pentru instituţii publice     431009            100,00 
3. Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
    curente din domeniul sănătăţii     431010 100,00  
 
CHELTUIELI-TOTAL                           100,00 
1. Sănătate        6610   100,00 
 - bunuri şi servicii      661020  100,00 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii 
internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 

 
Nr.  200  din  29 septembrie 2017                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                              Gorgan Daniel 
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Niţoi  Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 septembrie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-nul Gorgan Daniel. 
Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 10. 
Absentează: d-nul Böss Hademar- Gunthard, d-nul Ciuciulete Petru, d-nul Corneanu  

Constantin, d-na Ferescu Laura-Mărioara, d-nul Kasa Ioan Tiberiu, d-nul Prcsina Iancu-Constantin.                            
Din partea executivului participă: d-nul Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 517 din 26.09.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Jimbolia, str. Calea  

Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al parcelei 2270, din „fond locativ” în 
„spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă”. 

      Plus la ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. 

Karl Diel Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Căminului 

pentru pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2017. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.180 din 08 septembrie 2017 preşedinte de  
şedinţă este d-nul Gorgan Daniel. 

D-nul Gorgan supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-nul Gorgan supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-nul Gorgan prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. 
D-nul Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 196 

 
D-nul Gorgan prezintă referatul privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în  

Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 34, ap. 4, cuprins în CF 402144-C1-U3, nr.top al parcelei 2270, 
din „fond locativ” în „spa ţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă”. 

D-nul Gorgan: Există discuții pe această temă? 
D-nul Tinei: Puteţi să ne daţi detalii despre acest imobil? 
D-nul Niţoi: Este vorba despre o anexă cu o suprafaţă mică, iar executivul propune vânzarea 

acestui imobil prin licitaţie publică. 
D-nul Tinei: Care este suprafaţa acestei magazii? 
D-nul Toth:  Este vorba de o suprafaţă utilă de 36,3 mp, iar cea totală este de 45,13 mp. Terenul  

aferent acestei anexe reprezintă 20 % din suprafaţa totală a terenului. 
D-nul Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 9 voturi pentru şi unul 

împotrivă (d-nul Tinei Valentin) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 197 
 

D-nul Gorgan prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a  
Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-nul Gorgan: Există discuții pe această temă? 
D-nul Meszaroş: Eu am o problemă cu maniera în care sunt trataţi pacienţii la Spitalul Dr.Karl  

Diel. Vă vorbesc din experienţă personală. Fiica mea a fost internată la secţia de chirurgie a Spitalului, 
iar maniera în care a fost tratată de personalul medical nu mi-a lăsat o impresie bună. 

D-nul Tinei : M-am uitat pe adresa Spitalului şi am observat că se solicită suma de 48.00 lei  



pentru plata utilităţilor. În şedinţa ordinară din 31 august 2017, când s-a prezentat raportul de activitate 
pe trimestrul II,  eu i-am adresat o întrebare domnişoarei manager Cîrlig, şi anume dacă vor fi suficienţi 
banii până la sfârşitul anului. De asemenea, domnişoara manager Cîrlig precizează în aceeaşi adresă că 
sunt necesare anumite reparaţii curente, şi nominalizează secţia de chirurgie, care nu a mai fost igienizată 
din anul 2012. Eu, unul, nu cred că se poate efectua igienizarea unei secţii, când pacientul se află în sala 
de operaţii. Această igienizare se realizează în anumite condiţii, şi presupune închiderea secţiei 
respective. 

D-nul Gorgan: În ultimele 18 luni nu s-au mai alocat fonduri Spitalului. 
D-l Tinei: Din ce îmi amintesc eu, s-au alocat 700.000 lei, anul trecut. 
D-l Niţoi: Aceşti bani sunt direcţionaţi către anumite sectoare. Nu cred că trebuie să alocăm  

fonduri Spitalului, în funcţie de experienţele personale. Dacă ni s-au acordat aceşti bani, consider că ar 
trebui să îi alocăm, atât timp cât aceste solicitări sunt justificate. 

D-nul Toth: Trebuie să ţinem cont că spitalul din Jimbolia, spre deosebire de anumite spitale din  
Timişoara unde pacientul îşi achiziţioneză toate medicamentele, pune la dispoziţia pacienţilor săi, atât 
medicaţie, cât şi instrumentar medical şi aparatură performante. Nu ne putem crampona de experienţele 
personale, şi nici nu ar fi oportună închiderea spitalului din oraşul nostru. 

D-nul Meszaroş: Eu nu îmi doresc ca Spitalul să se desfiinţeze, din contră îmi doresc un spital  
operativ, care să ofere servicii de calitate pacienţilor săi. 

D-nul Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 9 voturi pentru şi o  
abţinere (d-nul Merszaroş Ştefan) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 198 
 

D-nul Gorgan prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a  
Căminului pentru pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

D-nul Gorgan: Şi la începutul acestui an s-au alocat fonduri Căminului pentru persoane 
vârstnice. Este vorba despre despre aceaşi contribuţie? 
D-nul Niţoi: Nu, sunt alte sume. 
 
D-nul Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 199 
 
D-nul Gorgan prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi 
activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2017. 
D-nul Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 200 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-nul Gorgan mulţumeşte celor prezenţi pentru 

participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul 

de şedinţă şi unul la dosarul primarului.   
 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                                                                 Gorgan Daniel 
SECRETAR, 
  Niţoi Ionel  

 


