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

  
HOTĂRÂRE 

privind introducerea de modificări în execuţia bugetară pe anul 2018 a Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia şi respectiv a Oraşului Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 3983 din 17 aprilie 2018 al serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune introducerea de modificări în execuţia bugetară pe anul 2018 
a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia şi respectiv a Oraşului Jimbolia; 

Având în vedere Legea 19/2018 privind aprobarea OUG 34/2016 pentru  modificarea şi 
completarea Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia de pe 

sursa de finanţare G ,,Venituri proprii şi subvenţii’’ pe sursa de finanţare A ,,Integral de la buget’’. 
Art. 2. – Se aprobă preluarea contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice ca venit la 

bugetul local; 
  Art. 3.  – Se aprobă preluarea excedentului, provenit din anii precedenţi, în sumă de 
182.941,10 lei, de la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în contul de vărsăminte al 
Oraşului Jimbolia. 
  Art. 4. – Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 82 din 
11.04.2018; 

Art. 2.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru controlul legalităţii, 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; 
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

 
 
Nr.  86       din 18 aprilie 2018                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                           Siminiuc Tatiana 
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                               Niţoi Ionel  



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr. 4015 din 17 aprilie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”; 

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  studiul de fezabilitate  pentru investiția ”Reabilitare, modernizare şi 

dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”, realizat de S.C. DROMCONS  S.R.L; 
 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 10.255.380 lei, din care C+M: 7.827.761 LEI 
(inclusiv TVA). 
 Art.3.  - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 85 din 
11.04.2018; 

Art.4.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ al 

Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

 
 
Nr. 87  din 18 aprilie 2018                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                   Siminiuc Tatiana 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din str. George 
Enescu, nr. 9” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr. 3605 din 18 aprilie 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției  ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – 
clădirea din str. George Enescu, nr. 9”; 

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  studiul de fezabilitate  pentru investiția ”Extindere/Reabilitare şi 

dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din str. George Enescu, nr. 9”, realizat de 
S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L.-D.; 
 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1.654.685,858 lei, din care C+M: 1.026.567,344 LEI 
(inclusiv TVA). 
 Art.3. - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 83 din 
11.04.2018; 

Art.4.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ al 

Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 aprilie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 

Preşedinte de şedinţă: d-şoara Siminiuc Tatiana 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absentează: d-şoara Buduran, d-l Gorgan şi d-l Toth.                             
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 220 din 16.04.2018. 

 
ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind introducerea de modificări în execuţia bugetară pe anul 2018 a 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia şi respectiv a Oraşului Jimbolia. 

 
Plus la ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
ai investiției ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – 
clădirea din str. George Enescu, nr. 9”. 

 
 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 57 din 26 martie 2018 preşedinte de şedinţă  

este d-şoara  Siminiuc Tatiana. 
D-şoara  Siminiuc supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul  privind introducerea de modificări în execuţia bugetară pe 
anul 2018 a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia şi respectiv a Oraşului Jimbolia. 

D-l Postelnicu – modificăm hotărârile de la şedinţa extraordinară de săptămâna trecută. În urma 
discuţiilor cu cei de la Minister, ANAF, Trezorerie şi reprezentanţi ai primăriei, s-a convenit într-o şedinţă 
comună că acesta este modelul de hotărâre pentru a se putea trece de pe sursa,,G’’, pe sursa de finanţare 
,,A’’. 

D-l Tinei – art. 1 spune că se aprobă integral. Asta înseamnă că dăm toţi banii până la sfârşitul anului? 
D-l Postelnicu – nu. Contractele rămân neschimbate, iar dacă va fi nevoie de alte sume, vom vedea la 

rectificarea din iunie. Ei nu mai pot funcţiona, nu mai pot cheltuii, iar noi nu avem cum să le virăm. 
D-şoara Siminiuc  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 86 

 



D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. 
Republicii, nr. 50”. 

D-l Postelnicu – în devize s-au depistat anumite erori pe care le-am remediat. La liceu este vorba de 
termene. Termenele de execuţie au fost foarte mici şi nu are rost să riscăm. În jumătate de an nu reuşeam 
să achiziţionăm o lucrare şi să o şi recepţionăm, iar la noi o achiziţie poate dura şi un an de zile. În rest, 
lucrările rămân acealeaşi, dimensiunile la fel. S-au modificat doar anumite termene şi sume. 

D-l Tinei – am văzut că 2% înseamnă amenajarea şi protecţia mediului şi aducerea lui la starea iniţială. 
Asta presupune că la sfârşitul investiţiei se va amenaja acolo zonă verde? 

D-l Postelnicu – dacă aşa ne angajăm să facem, da. 
D-şoara Siminiuc – cine a conceput proiectul acestei clădiri? 
D-l Postelnicu – proiectanţii.  
D-şoara Siminiuc – dar nu ne întreabă şi pe noi dacă merită atâta clădire şi spaţiu? 
D-l Postelnicu – aceasta este viziunea managerului. 
D-şoara Siminiuc  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 87 
 

D-şoara Siminiuc  prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială 
oraş Jimbolia – clădirea din str. George Enescu, nr. 9”. 

D-l Postelnicu – tot ce am discutat la punctul anterior este valabil şi aici. 
D-şoara Siminiuc  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 88 
 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-şoara Siminiuc 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,  

                                                                                Siminiuc Tatiana 
SECRETAR, 
  Niţoi Ionel  

 


