ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Parohiei Romano-Catolică Jimbolia, în vederea
executării lucrărilor de reparaţii

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul 9712 din 20.09.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală
prin care se propune alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Parohiei Romano-Catolică Jimbolia, în
vederea executării lucrărilor de reparaţii;
Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. 3 din OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată şi
actualizată şi de prevederile art. 4 alin. 2 pct. b din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6 şi art. 45 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul local al oraşului Jimbolia,
pentru susţinerea financiară a Parohiei Romano-Catolică Jimbolia, în vederea executării lucrărilor de reparaţii.
Suma de 150.000 lei va fi asigurată din bugetul local, capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie.
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
Parohiei Romano-Catolică Jimbolia;

Nr.

Compartimentelor de specialitate interesate.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Meszaros Ştefan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 din bugetul local

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9846 din 24.09.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin
care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2018;
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 2018 din bugetul local, după cum
urmează :
- La Cap. A – Lucrări în continuare, se suplimentează punctul 8 – Reabilitare piaţă agroalimentară cu
200 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 2.783,46 mii lei.
- La Cap. B – Lucrări noi, se introduce un punct nou 13 – Gard Tur de Banat în valoare de 4 mii lei şi un
punct nou 14 – Reparaţii seră Spital în valoare de 4 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 4.875 mii lei şi
un TOTAL GENERAL de 8.626,46 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;
- Serviciilor de specialitate interesate.

Nr.
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din 25 septembrie 2018

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Meszaros Ştefan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
Privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pentru anul 2018

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul 9818 din 24 septembrie 2018 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin
care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, pentru anul 2018;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pentru anul 2018, după cum urmează:

La Cap. C – Dotări, se introduce un punct nou 19 – Centrală termică (Spital) în valoare
de 85 mii lei, rezultând un Total Dotări de 389,57 mii lei, Total Cap. C de 435,57 mii lei și un
Total General de 435,57 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;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Serviciului buget, contabilitate;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Nr.
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din 25 septembrie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Ionel Niţoi

ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Meszaros Ştefan

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9838 din 24.09.2018 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se
propune rectificarea bugetului local pe anul 2018;
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 2018, după cum urmează:

COD
VENITURI – TOTAL
1. Cote defalcate din impozitul pe venit
2. Sume defalcate din impozitul pe venit
3. Impozit şi taxa pe cladiri
4. Taxe pe servicii specifice
5. Impozit pe mijloacele de transport
6. Alte impozite şi taxe
7. Donaţii şi sponsorizări
8. Venituri din vînzarea unor bunuri aparţinând
domeniului privat al UAT
9. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
(IPA II)
CHELTUIELI – TOTAL
1. Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal
2. Învăţământ
- bunuri şi servicii
- burse
3. Sănătate
- transferuri pentru finanţarea cheltuielilor
de capital din domeniul sănătăţii
4. Cultură, recreere şi religie
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- susţinerea cultelor
5. Asistenţa socială
- cheltuieli de personal
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
- bunuri şi servicii
7. Protecţia mediului
- bunuri şi servicii
8. Agricultura
- cheltuieli de capital
9. Transporturi
- bunuri şi servicii
- proiecte cu finanţare din FEN

040201
040204
070201
150250
160202
180250
370201

MII LEI
TRIM III
TRIM IV
1.630,00
77,20
560,00
7,20
0
70,00
181,00
0
24,00
0
7,00
0
3,00
0
62,00
0

390207

93,00

0

480211

700,00

0

5402
540210
6502
650220
650259
6602

1.630,00
10,00
10,00
87,00
84,00
3,00
85,00

77,20
0
0
7,20
7,20
0
0

660251
6702
670210
670220
670259
6802
680210
7002
700220
7402
740220
8302
830271
8402
840220
840258

85,00
370,00
20,00
200,00
150,00
20,00
20,00
150,00
150,00
100,00
100,00
4,00
4,00
804,00
100,00
700,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,00
0
70,00

- cheltuieli de capital

840271

4,00

0

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;
- Serviciilor de specialitate interesate.
Nr. 193

din 25 septembrie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Meszaros Ştefan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2018
Consiliul local al oraşului Jimbolia ;

Văzând referatul nr. 9817 din 24.09.2018 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 2018;
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 2018, după cum urmează:
-mii leiCOD
TRIM.III
VENITURI-TOTAL
100,00
1.Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
331050
15,00
2.Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor
de capital din domeniul sănătăţii
431014
85,00
CHELTUIELI-TOTAL
1. Sănătate
- cheltuieli de capital
2. Alte acţiuni economice
- bunuri şi servicii

6610
661071
8710
871020

100,00
85,00
85,00
15,00
15,00

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;

Nr. 194

DGFP Timiş;
Compartimentelor de specialitate interesate.
din 25 SEPTEMBRIE 2018
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Meszaros Ştefan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 25 septembrie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Meszaros Ştefan.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.
Absentează: d-l Ciofiac, d-l Ciuciulete, d-l Karacsony şi d-l Prcsina.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 361 din 20.09.2018.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Parohiei Romano-Catolică
Jimbolia, în vederea executării lucrărilor de reparaţii.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural sportive a oraşului Jimbolia pe anul
2018;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 din bugetul local;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2018;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local pe anul 2018;
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 189 din 25 septembrie 2018 preşedinte de şedinţă este d-l
Meszaros Ştefan.
D-l Meszaros supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Meszaros prezintă referatul privind alocarea de fonduri pentru susţinerea financiară a Parohiei
Romano-Catolică Jimbolia, în vederea executării lucrărilor de reparaţii.
D-l Boss – de ce s-a redus suma cerută? S-au cerut 200.000 lei şi s-au aprobat doar 150.000 lei, iar aici apare doar
cererea făcută de episcopie.
D-l Postelnicu – pentru că este aceeaşi solicitare. Avem situaţii de lucrări. S-au cerut 200.000 lei şi am zis să
găsim măcar 100.000 lei până la finele anului. Am insistat să reuşim la 150.000 lei. Din păcate, rectificarea de la buget
a fost cu 0 lei şi nu am avut ce împărţi. Norocul nostru a fost că s-a încasat peste nivelul aşteptărilor din impozite şi
taxe locale şi de acolo am găsit resursele necesare să putem veni cu suma necesară.
D-l Boss – nu s-au mai găsit încă 50.000 lei?
D-l Postelnicu – avem probleme mari şi cu bursele. O să vedeţi în şedinţa următoare. Din discuţiile pe care le-am
avut cu d-l părinte, nu ajungeau 100.000 lei să înceapă lucrările.
D-şoara Siminiuc – mă bucur că s-au găsit surse financiare, dar vreau să găsiţi şi pentru alte culte, care de ani de
zile cer o sumă mai mica-Biserica Baptista, Bisercica Penticostală. Mă bucur că se repară, dar ar trebui mutată de
acolo sau mutaţi cetăţenii. Această biserică este toaletă publică pentru cetăţenii din zonă. Cum veţi rezolva ca această
bisericuţă să rămână frumoasă?
D-l Postelnicu – în nici un caz să o mutăm de acolo sau să mutăm cetăţenii.
D-şoara Siminiuc – atunci să-i disciplinaţi. Este anormal ce se întâmplă acolo.
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 190

D-l Meszaros prezintă referatul privind modificarea şi completarea Agendei cultural sportive a
oraşului Jimbolia pe anul 2018;

D-şoara Siminiuc – de ce are nevoie ,,Decernarea Premiului Mihail Avramescu’’ de încă 500 de lei?
D-l Postelnicu – atât ne-a costat placheta respectivă. Este diferenţa dintre o plachetă din ghips şi cea pe care
am acordat-o în acest an, la fel ca în fiecare an şi nu am vrut să facem diferenţe între cei care au primit această plachetă.
Este făcută de colegul nostru, d-l Soltesz. Este acelaş model şi am vrut săi dăm d-nei Brânzeu aceeaşi plachetă.
D-şoara Siminiuc – şi nu s-a ştiut valoarea?
D-l Postelnicu – initial, când am făcut bugetul pentru agenda culturală, am înjumătăţit suma, dar nu am ştiut
că atât costă.
D-şoara Siminiuc – de la ,,Îndependenţa României’’ s-a băgat la ,,Cafeneaua Culturală’’. Legat de
independenţă oricum nu s-a făcut mare lucru. Sunt 32.000 lei diferenţă. De unde aţi găsit aceşti bani? Nu am note
justificative. Nu apare de ce a mai fost nevoie de bani.
D-l Postelnicu – scrie în referate de unde s-au luat.
D-l Boss – de unde au fost cei 30.000 lei pentru Zilele Jimboliene?
D-l Postelnicu – au fost sume din sponsorizări pentru Zilele Jimboliene şi nu pot să le aloc decât acolo. Au
fost sume solicitate şi primite pentru a susţine focul de artificii şi alte activităţi.
D-l Boss – adică banii aceştia nu i-am dat noi?
D-l Postelnicu – nu. Într-un contract de sponsorizare este specificat pentru ce activitate sunt banii.
D-l Boss – de ce nu sunt puse separat punctele?
D-l Postelnicu – este vorba despre agenda culturală.
D-l Boss – poate eu nu sunt de accord cu unele.
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 5 voturi împotrivă( d-şoara Buduran,
d-l Boss, d-l Corneanu, d-l Gorgan şi d-l Tinei) şi 8 voturi pentru.

D-l Meszaros prezintă referatul privind privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 din
bugetul local;
D-l Tinei – la lucrări în continuare-reabilitare piaţă, a rezultat o suplimentare.
D-l Postelnicu – nu a rezultat nici o suplimentare. Dacă vă aduceţi aminte, chiar dumneavoastră m-aţi întrebat
la începutul anului, când s-a făcut lista de investiţii, că nu era suma prevăzută integral, din contract.
D-l Tinei – suma era mult mai mică şi aţi spus că facem nişte economii.
D-l Postelnicu – au fost trecute sume mult mai mici.
D-l Tinei – urma să ne încadrăm în cât am avut atunci, nu să suplimentăm. Şi la punctul 14, acele reparaţii
sunt cele care s-au făcut în vară la spital?
D-l Toth – da, la acoperiş.
D-l Tinei – noi pe acel om nici acum nu l-am plătit, nu?
D-l Toth – nu.
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 191

D-l Meszaros prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2018;
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 192

D-l Meszaros prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
D-l Tinei – la cap.IV Cultură.Recreere şi Religie, ce reprezintă Bunuri şi servicii-200.000 lei?
D-na Călina – aici avem pentru Casa de Cultură şi pentru spaţii verzi.
D-l Tinei – dar la spaţii verzi nu avem banii alocaţi către Peisaj Hosta?
D-na Călina – da, dar din bugetul local. Ca să pot să fac plăţi trebuie să am credite suficiente.
D-l Tinei – să înţeleg că suntem descoperiţi pe Peisaj Hosta?
D-na Călina – nu neapărat, dar ca şi prevenţie am alocat suplimentar.

D-l Tinei – pentru ce? Oraşul e murdar.
D-na Călina – nu pentru salubritate, ci pentru întreţinerea spaţilor verzi. Avem contract cu Peisaj Hosta de
1.200.000 lei şi am alocat la începutul anului 1.000.000 lei. La bugetul initial nu au fost sume suficiente ca să pot să
aloc şi să acopăr integral contractual cu Peisaj Hosta, iar acum revin cu această sumă. Deci, avem 62.000 lei pentru
Casa de Cultură, iar diferenţa de 138.000 lei sunt pentru Peisaj Hosta. Restul sumei îl vom aloca la următoarea
rectificare.
D-l Tinei – la Transport, pentru ce se alocă bani?
D-na Călina – aici avem fonduri externe nerambursabile.
D-l Tinei – am înţeles că bani de burse nu sunt.
D-l Postelnicu – urmează să stabilim câte burse dăm.
D-l Tinei – bursele trebuiau făcute în anul şcolar trecut.
D-na Călina – pentru Şcoala Gimnazială nu s-a alocat anul trecut, dar urmează să se aloce pentru anul şcolar
2018-2019. Dacă aţi observat, la rectificarea de acum nu am primit sumele aşteptate. Aşteptam să primim pentru
asistenţă socială , adică pentru persoanele cu handicap. La ora actuală, susţinem mai mult de 10%, cum este prevăzut,
persoanele cu handicap.
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 193

D-l Meszaros prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2018;
D-l Boss – de ce este centrala atât de scumpă?
D-l Postelnicu – aşa este devizul.
D-l Boss – dar un ANL nu costă nici jumătate.
D-l Postelnicu – aici sunt mai multe clădiri. Este o diferenţă mare în a încălzi o clădire etajată şi una deschisă.
Pierderile sunt mult mai mari. Nu există izolaţie.
D-l Meszaros supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 194

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Meszaros 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,
Meszaros Ştefan
SECRETAR,
Niţoi Ionel

