ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 13080 din 13.12.2018 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 alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
3. Impozit şi taxa pe clădiri
4. Sume defalcate din TVA
5. Impozit pe spectacole
6. Impozit pe mijloacele de transport
7. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
al UAT
CHELTUIELI – TOTAL
1. Autorităţi publice
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri
2. Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
3. Învăţământ
- burse
4. Cultură, recreere şi religie
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
5.Asistenţa socială
- cheltuieli de personal
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
- rambursări de credite
7. Protecţia mediului
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital

040201
040204
070201
110202
150201
160202
390207
5102
510210
510220
510255
5402
540210
540220
6502
650259
6702
670210
670220
6802
680210
7002
700220
700271
700281
7402
740220
740271

-mii leiTRIM IV
726,00
100,00
53,00
200,00
64,00
8,00
193,00
108,00
726,00
34,00
- 20,00
44,00
10,00
- 41,00
- 21,00
- 20,00
60,00
60,00
33,00
- 5,00
38,00
64,00
64,00
476,00
160,00
116,00
200,00
100,00
90,00
10,00

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;
- Serviciilor de specialitate interesate.

Nr.

265

din 17 decembrie 2018
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Böss Hademar-Gunthard

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. 13082 din 13.12.2018 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 7 – Evacuare ape pluviale str. C.
Mărăşeşti, str. G. Coşbuc şi str. Şt. O. Iosif (proiectare+execuţie) cu 10 mii lei, rezultând un Total
Cap. A de 3.006,46 mii lei;
La Alte cheltuieli de investiţii, se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu 116 mii lei,
rezultând un Total Alte cheltuieli de 671 mii lei, un Total Cap. C de 1.187 mii lei și un Total
General de 8.800,46 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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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Böss Hademar-Gunthard

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 17 decembrie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Böss Hademar-Gunthard.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.
Absentează: d-şoara Buduran, d-l Karacsony, d-l Magyar şi d-l Tinei.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 645 din 11.12.2018.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 din bugetul local.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 244 din 22 noiembrie 2018 preşedinte de şedinţă
este d-l Böss Hademar-Gunthard.
D-l Böss supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-şoara Siminiuc – aş vrea să discutăm despre situaţia actuală a oraşului de sub zăpezi, de sub
gheaţă şi de sub apă. Chiar dacă este extraordinară, până joi mai sunt trei zile, zăpezile sunt mari.
Şoselele nu sunt curăţate, toată zăpada care se va topi, va veni în casă, rigolele sunt înfundate. Până joi
mai sunt trei zile şi sunt importante pentru oraşul nostru. Eu vreasu să discutăm după ce terminăm cu
ordinea de zi. Sunteţi de acord, stimaţi colegi? Da sau nu?
D-l Postelnicu – ordinea de zi este cea pe care o vedeţi.
D-şoara Siminiuc – nu este prima oară când am mai făcut plus.
D-l Postelnicu – acesta este materialul.
D-şoara Siminiuc – de la 11,00.
D-l Postelnicu – să se supună la vot, cine doreşte să se discute. De lucrat s-a lucrat şi încă se mai
lucrează.
D-şoara Siminiuc – aia e părerea dumneavoastră.
D-l Böss – sincer, eu am văzut că s-a lucrat.
D-şoara Siminiuc – mergeţi pe Lucaciu să vedeţi cum e.
D-l Niţoi – cei din învăţământ au fost promţi şi au închis şcolile.
D-şoara Siminiuc – deci, nu vi se pare important cum arată oraşul.
D-l Böss – acum ce e rău în oraş?
D-şoara Siminiuc – mergi aici, la Florian să vezi, mergi la Catena, peste tot, pe domeniul public.
La cort s-a prăbuşit tavanul, dacă nu ştiaţi cumva.
D-l Postelnicu – ştim.
D-şoara Siminiuc – l-aţi îngrijit foarte bine să nu se prăbuşească, că avem bani.
D-l Böss – şi ce se putea face?
D-şoara Siminiuc – trebuia curăţat. Când ninge mult să şti unde să mergi să cureţi. Anul trecut sau
când a mai nins, s-a curăţat.

D-l Böss prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
D-l Postelnicu – s-au primit sume de la Consiliul Judeţean şi de la Finanţe, care s-au distribuit după
cum aţi văzut şi în material. Luna trecută am achitat salariile asistenţilor personali, deoarece bugetul de
stat nu ne-a asigurat, conform legislaţiei în vigoare procentul de 90%. Am alocat din bugetul local
140.000 lei ca să achităm slariile asistenţilor personali. Am făcut solicitări şi nu ne-a fost returnată toată
suma, decât 64.000 lei. De la Consiliul Judeţean au fost alocaţi 18.000 lei la diferite capitole şi încă
35.000, care i-am distribuit tot către aistenţi.
D-l Meszaros – 200.000 lei la taxe şi impozite sunt la plus?
D-l Postelnicu – sunt încasări din impozite şi taxe.
D-l Gorgan – cei 200.000 lei au venit în ultima perioadă. Sunt încasări. Nu au plătit la începu de an
şi au plătit acum.
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 265
D-l Böss prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2018 din
bugetul local.
D-şoara Siminiuc – ce înseamnă la cap. C-Dotări: casetă luminoasă centru-5.000 lei?
D-l Postelnicu – se mută Serviciul de Asistenţă Socială la Victor Babeş şi va fi pusă acolo ca să fie
văzută de toată lumea care doreşte să ajungă la serviciul respectiv.
D-şoara Siminiuc – 5.000 lei?
D-l Postelnicu – atât avem o solicitare.
D-şoara Siminiuc – acea parcare amenajată, din ce bani s-a făcut? Tot spuneţi că nu aveţi fonduri,
că nu aveţi bani. Acum au făcut o parcare de 10-12 locuri.
D-l Postelnicu – eu vă zic una, dumneavoastră înţelegeţi alta.
D-şoara Siminiuc – unde e cheltuiala de la parcare? Aţi avut aprobare de la CNAIR? S-au scos
două indicatoare. Aţi solicitat să faceţi parcare acolo?
D-l Postelnicu – dacă am făcut, da.
D-şoara Siminiuc – nu înseamnă că dacă aţi cerut, vi se şi dă.
D-l Tabeică – nu e bine dacă se face ceva în oraş?
D-şoara Siminiuc – nici nu ştiţi unde e Victor Babeş 13.
D-l Tabeică – vezi-ţi de treaba ta! Numai contra eşti, întotdeauna. Nu arăţi niciodată ce se face bine.
Arăţi doar ce e rău.
D-şoara Siminiuc – nu-mi recunosc oraşul.
D-l Tabeică – aştepţi să-ţi faci campanie electorală, că primarul nu e bun, consilierii nu sunt buni.
Toţi sunt răi şi numai tu eşti bună.
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 266
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Böss 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,
SECRETAR,
Böss Hademar-Gunthard
Niţoi Ionel

