
 
 
           ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC 
D-l Gorgan Daniel se alege preşedinte de şedinţă pentru  o perioadă de două 

luni. 
 
 
 

Nr.  48  din 25 februarie 2016 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Gorgan Daniel 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2066 din 24.02.2016 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care 

se propune rectificarea bugetului local pe anul 2015; 
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 2016, după cum urmează: 
 

                                                                                                                      MII LEI 
       COD  TRIM I TRIM II 
VENITURI – TOTAL         206,59        200,00 
1. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea acordării 
    stimulentului educaţional sub formă de tichete 
    sociale pentru grădiniţă    110202        6,59         0 
2. Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
    unităţilor de asistenţă medico-sociale  420235    200,00     200,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL         206,59          200,00 
1. Învăţământ     6502         6,59         0 
 -tichete de creşă şi tichete sociale pentru 

grădiniţă     65025703        6,59         0 
2. Asistenţa socială     6802     200,00      200,00 
 - transferuri către instituţii publice  68025101    200,00      200,00 
 
 

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.  49    din 25 februarie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                           Gorgan Daniel 
     
     CONTRASEMNEAZĂ, 

                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str. Carpaţi  nr. 10, cuprins în C.F. nr. 402825, topo. nr. 1012, 1013, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1986 din  22.02.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din oraşul 
Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 10, cuprins în C.F. nr. 402825, topo. nr. 1012, 1013, cumpărat în baza 
Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 privind 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor imobilelor cumpărate în 
baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Gyulai Mihai, a  

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 10, cuprins în C.F. nr.  402825, nr. 
topo 1012, 1013, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în suprafaţă de 603 mp. 

Pentru diferenţa de teren în suprafaţă de 827 mp grădină va plăti în continuare chirie sau 
poate să îl cumpere conform actelor normative în vigoare. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra terenului 
prevăzut la art.1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc înfundat, iar 
proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în orice fel, la 
folosirea diferenţei de teren menţionat. 

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

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 

 
Nr.   50  din  25 februarie 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                                          Gorgan Daniel 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere  
şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 2108 din 25.02.2016 al Serviciului buget, contabilitate, 
patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, 
contul de profit şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L.; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a” şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi  
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L., conform anexelor, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – (1) Se aprobă repartizarea profitului de la sfârşitul anului 2015,  în sumă de 
67.963,82 lei, pentru constituirea de rezerve în sumă de 4.248 lei. 

(2) Diferenţa de profit nerepartizat, în sumă de 63.715,82 lei, rămâne la dispoziţia 
S.C. Peisaj Hosta S.R.L. pentru dezvoltarea societăţii în anul 2016. 

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţul Timiş; 

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

- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

 
 
Nr.  51      din  25 februarie 2016                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          Gorgan Daniel 

                                                   
CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR, 
           Ionel Niţoi  
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 februarie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Gorgan Daniel. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12. 
Absenţi – d-na Ferescu Laura, d-l Kasa Tiberiu, D-na Stanchescu Goldan Livia Doina, d-l Prcsina 

Iancu Constantin şi d-l Toth Gabor. 
Din partea executivului participă:d-l Postelnicu Darius Adrian-primar și d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 104 din 22.02.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 

oraşul Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 10, cuprins în C.F. nr. 402825, topo. nr. 1021-1013, cumpărat în 
baza Legii nr. 112/1995. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 100, cuprins în C.F. nr. 403002, topo. nr. 2191, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare (bilanţ, contul de profit şi pierdere şi 
anexe la bilanţ) la data de 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.  

 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 48 din 25 februarie 2016 preşedinte de şedinţă  

este d-l Gorgan Daniel. 
D-l Gorgan supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Gorgan prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 49 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului afferent 

imobilului situat în ora şul Jimbolia, str. Carpaţi, nr. 10, cuprins în C.F. nr. 402825, topo. nr. 1021-
1013, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 50 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind aprobarea situaţiilor financiare (bilan ţ, contul de profit  
şi pierdere şi anexe la bilanţ) la data de 31.12.2015 la S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 51 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l 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  

 
 


