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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2016 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 6037 din 28 iunie 2016 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2016; 

Având în vedere faptul că procedurile de achiziţie au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile  incidente din OUG nr. 34/2006; 

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 pentru anul 2016 din bugetul local, 

după cum urmează : 
- La Cap. B – Lucrări Noi , se suplimentează punctul 4 – Reabilitare stratuie ”Florian” 

în valoare de 20 mii lei, se adaugă un punct nou 9 – Amenajare platformă pavată în centrul civic 
Jimbolia în valoare de 516 mii lei, se adaugă un punct  nou 10 – Extindere iluminat public în 
valoare de 100 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 4.238 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se introduce un punct nou 7 – Placă comemorativă 250 ani în 
valoare de 30 mii lei, rezultând un Total Dotări de 565 mii lei; 

- La Alte cheltuieli de investiții  se suplimentează punctul 1 – Studii și proiecte cu 145 
mii lei,  se suplimentează punctul 2 – Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu cu 50 mii lei 
rezultând un Total Alte cheltuieli de 603 mii lei, şi un TOTAL GENERAL de 8.973 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 
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                     Tabeică Neculai 
 
                                                   CONTRASEMNEAZ Ă , 
      SECRETAR 
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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. 6051 din 28.06.2016 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 II            

VENITURI – TOTAL                  964,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201          100,00 
2. Donaţii şi sponsorizări       370201   3,00 
3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor finanţate 
    din FEN postaderare       420220          231,00 
4. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate in anii precedenţi 450201          630,00 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  964,00 
1. Alte servicii publice generale      5402               3,00 
 - bunuri şi servicii       540220   3,00 
2. Cultură, recreere şi religie      6702           100,00 
 - susţinerea cultelor       670259          100,00 
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     7002           345,00 
 - cheltuieli de capital       700270          345,00 
4. Transporturi        8402           516,00 
 - cheltuieli de capital       840270          516,00 
  

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. 
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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. 6600 din 11.07.2016 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. III    TRIM. IV 
VENITURI – TOTAL             200,00 200,00 
  
1. Subvenţii pentru instituţii publice    431009       200,00 200,00  
 
CHELTUIELI – TOTAL                                   200,00  200,00
  
1. Asistenţă socială      6810        200,00  200,00 
 - cheltuieli de personal    681010       120,00  148,00 
 - bunuri şi servicii     681020         80,00    52,00 
  
 
 
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. 
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