
 
 
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. 2837 din 15.03.2016 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
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            
VENITURI – TOTAL                  100,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201          100,00 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  100,00 
1. Asigurări şi asistenţă socială      6802           100,00 
 - cheltuieli de personal      680210 55,00 
 - asistenţă socială       680257            45,00 
 
 

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.     52  din 16 martie 2016         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                           Gorgan Daniel 

     
     CONTRASEMNEAZĂ, 

                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2016 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 2813 din 15.03.2016 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a 
bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
anul 2016. 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2016, după cum 
urmează : 

- La Cap. C – Dotări, se suplimentează punctul 3 – Monitor funcţii vitale 
(Spital) cu suma de 5 mii lei, rezultând  un Total Cap. C de 323,36 lei și un 
Total General de 327,36 mii lei. 
 

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 şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice; 

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
Nr.   53   din 16 martie 2016            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 2016  
 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 2363 din 15.03.2016 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 2016; 
 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 2016, după cum urmează:                     
 
                                                                                                  -mii lei- 

         COD       TRIM.  
                        I 
VENITURI-TOTAL                   5,00 
1. Donaţii şi sponsorizări      371001     5,00 
 
CHELTUIELI-TOTAL                   5,00 
1. Sănătate        6610      5,00 
 - cheltuieli de capital      661070     5,00 
  

 
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.  54    din  16 martie 2016                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                Gorgan Daniel 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 16 martie 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-l Ciuciulete Petru, d-l Kasa Tiberiu, d-l Nicorici Ilie, d-l Prcsina Iancu 

Constantin, 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. 150 din 10.03.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016. 
 

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. 52 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din 
bugetul  

institu ţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 
2016. 

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

HOTĂRÂREA NR. 53 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind  rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate 
din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2016. 
D-l Gorgan supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 54 

 
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  

 


