
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 10875 din 12 decembrie  2007 al compartimentului buget, 

contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2007; 
  łinând cont de prevederile OUG nr.134/2007 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2007 şi a Deciziei nr.808/30.11.2007 a directorului executiv al D.G.F.P. Timiş prin care s-au 
transmis influenŃele la unele sume defalcate din venituri ale bugetului de stat, pe trim.IV; 

În temeiul  prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi  art.45 din Legea administraŃiei  
publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007, după cum urmează: 

COD  MII LEI 
           TRIM.IV 
 
VENITURI – TOTAL        - 181 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare  04.02.04 - 590 
2. Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 
    descentralizate        11.02.02   266 
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06        3 
4. Impozit pe mijloace de transport     16.02.02      50 
5. Venituri din amenzi      35.02.01      90 

 
CHELTUIELI – TOTAL        - 181 
1. AutorităŃi publice       51.02.  - 291 
 - bunuri şi servicii      51.02.20 - 291 
2. Alte servicii publice generale     54.02      30 
 - bunuri şi servicii      54.02.20     30 
3. Cultura, recreere şi religie     67.02      80 
 - bunuri şi servicii      67.02.20     80 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor normative a InstituŃiei  
Prefectului – JudeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- compartimentului buget,contabilitate 
 

Nr. 225 din 13 decembrie  2007                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
          
          Radu Gheorghe  

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
               NiŃoi Ionel 
 
 
 



 
 
 
             
                     
      



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.10755  din 13 DECEMBRIE 2007 

 
MINUTA ŞEDINłEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  13 DECEMBRIE  2007 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Radu Gheorghe 

      ToŃi cei 16 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi (un post vacant) 
       

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.225 cu  unanimitate de voturi. 

 

                                                                             .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 13 decembrie   2007 în şedinŃa extraordinară a Consiliului 

local al oraşului Jimbolia. 

 

D-l Vânătoru Nicolae , viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinŃei şi 

precizează că toŃi cei 16 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi,(un post vacant).  

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007. 

Conform Hotărârii nr.198/22.11.2007 preşedinte de şedinŃă pentru 2 luni, a fost 

ales d-l Radu Gheorghe . 

Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

D-l Radu prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2007. 
Intervine d-na Călina Sorina, inspector compartiment buget, contabilitate şi 

precizează că în conf.cu prevederile OUG nr.134/2007 privind rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2007 şi a Deciziei nr.808/30.11.2007 a directorului D.G.F.P Timiş, s-au 

transmis influenŃele la unele sume defalcate din venituri ale bugetului de stat, pe trim.IV 

şi în baza acestor influenŃe şi a încasării suplimentare la veniturile proprii bugetul local pe 

anul 2007 a scăzut cu – 181 mii lei. 

D-l Bill  prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre . 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.225 
     

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Radu Gheorghe mulŃumeşte celor 

prezenŃi pentru participare şi declară închise lucrările şedinŃei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din 

care unul la dosarul de şedinŃă şi unul la dosarul primarului. 

 

      

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
           

Radu Gheorghe 
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




