
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
 
               privind aprobarea bugetului local pe anul 2008. 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.1469 din 13 FEBRUARIE 2008 al biroului buget, 
contabilitate prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2008 ; 
  In temeiul prevederilor 36 alin.(4) lit.”a” art.45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
  
Art.1. – Se aprobă bugetul local pe anul 2008, după cum urmează: 
                                                                       COD                  MII LEI 

VENITURI TOTAL        43.152,93 1. 
1.Impozite şi taxe locale                         4.000  
2. Cote defalcate din impozitul pe venit   04.02.01   2.500 
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 
    Pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  04.02.04   1.418 
4. Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor 
     Descentralizate la nivelul oraşelor    11.02.02   4.654,93 
5. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare  11.02.06    1.026 
6. Venituri din valorificarea unor bunuri   39.02     7.539 
7. SubvenŃii de la bugetul de stat    42.02   22.015 
                                                                
CHELTUIELI – TOTAL                 43.152,93                                                                
1.AutorităŃi publice                   51.02    3.235                                                                       
         - cheltuieli de personal            51.02.10   1.500                                                                 
         - bunuri şi servicii         51.02.20   1.500                                                                            
         - cheltuieli de capital          51.02.71      235                                                                   
2.Alte servicii publice generale       54.02       927                                                                    
         - cheltuieli de personal              54.02.10      250                                                                     
         - bunuri şi servicii        54.02.20      180 
         - cheltuieli de capital     54.02.71      497 
din care :         
- Serviciul public de evidenŃă a persoanei   54.02.10      180 
- Serviciul public de pază şi pompieri    54.02.50      747                                                                           
3. ÎnvăŃământ                     65.02  26.330,93                                                  
          - cheltuieli de personal          65.02.10   4.091,93                                                                    
          - bunuri şi servicii        65.02.20   1.000                                                                              
          - burse                  65.02.59        30      
          - cheltuieli de capital     65.02.71  21.209                                                                                  
4. Cultură, recreere şi religie    67.02     1.430 
          - cheltuieli de personal                                                  67.02.10       230                         
          - bunuri şi servicii                                                          67.02.20    1.130 
          - transferuri      67.02.51      50            



          - cheltuieli de capital                                                     67.02.71              20    
din   care : 
- Biblioteci       67.02.03.02    130 
- Muzee       67.02.03.03    120 
- Casa de cultură      67.02.03.06    300   
- Sport        67.02.05.01    280 
-ÎntreŃinere parcuri, zone verzi    67.02.05.03    600                 
5. Asigurări şi ssistenŃă socială    68.02  2.070                                                                                      
          - cheltuieli de personal                                                  68.02.10 1.170                       
          - bunuri şi servicii                                                         68.02.20    240                       
          - ajutoare sociale     68.02.57    660 
din care:       
- Căminul pentru persoane vârstnice    68.02.04    870 
- AsistenŃi personali ai persoanelor cu handicap  68.02.05.02    400 
- Ajutoare sociale      68.02.15.01    660 
- Centrul de zi       68.02.50    140                                             
6. LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică      70.02  7.563                                             
         - bunuri şi servicii                                                          70.02.20    750                     
         - cheltuieli de capital                                                     70.02.71 6.813 
din care :    
- LocuinŃe       70.02.03.01   400 
- Alimentări cu apă       70.02.05.01   856  
- Iluminat public      70.02.06 1.000 
- Alte servicii în domeniul locuinŃelor,serviciilor şi 
   dezvoltării comunale     70.02.50 5.307 
7. ProtecŃia mediului                                                             74.02     100                     
         - bunuri şi servicii                                                          74.02.20    100 
din care :                   
 - Salubritate       74.02.05.01   100 
8. Transporturi            84.02  1.497                                                                                 
         - cheltuieli de personal                                                   84.02.10      27                   
         - bunuri şi servicii                                                          84.02.20    500                    
         - cheltuieli de capital                                                      84.02.71    900 
din care :     
- ÎntreŃinere străzi       84.02.03.03 1.400 
- Transport şcolar      84.02.50      97               

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios 

administrativ a Prefecturii judeŃului Timiş ; 
- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă socială ; 
- Compartimentului buget,contabilitate; 
- CetăŃenilor prin afişare şi presa locală.- 

 
Nr.21 /14 februarie 2006    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Meszaros Ştefan 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea participării  Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
proiectul  “Reabilitarea şi modernizarea Căminului pentru personae 
vârstnice Jimbolia” şi alocarea din bugetul local a cotei de cofinanŃare  

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 1394 din 12 februarie 2008 al serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune aprobarea participării 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul  “Reabilitarea şi modernizarea 
Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia” şi alocarea cotei de cofinanŃare în sumă 
de 28.800 lei, reprezentând 2 % din asistenŃa financiară nerambursabilă solicitată în 
valoare de 1.407.474,60 lei; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
proiectul  “Reabilitarea şi modernizarea  Căminului pentru personae vârstnice Jimbolia”. 

Art.2 -  Se alocă din bugetul local – cota de cofinanŃare la proiect - în 
sumă de 28.800 lei reprezentând 2 % din asistenŃa financiară nerambursabilă solicitată în 
valoare de 1.407.474,60 lei. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative  şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul  Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală şi  ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  

 
 
Nr. 22 din 14 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Meszaroş Ştefan    

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind transmiterea în domeniul privat al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia a suprafeŃei de 59,23 
ha în zona Clarii Vii-Oraşul Jimbolia din domeniul privat al Statului şi 
administrarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AgenŃia 
Domeniilor  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, conform prevederilor art.38 alin.5 lit.”c”  din 
Legea nr.215/2001 , modificată şi completată; 

Văzând  referatul nr. 1458 din 13 februarie 2008 al serviciului urbanism , 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune transmiterea în domeniul 
privat al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia a 
suprafeŃei de 59,23 ha în zona Clarii Vii-Oraşul Jimbolia din domeniul privat al Statului 
şi administrarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AgenŃia Domeniilor ; teren 
identificat prin următoarele parcele : Pş 555 – în suprafaŃă de 6,05 ha; NMS 571/6 +Pş 
571/5/1 în suprafaŃă de 12,34 ha şi Pş 587/7/1 – în suprafaŃă de 40,84 ha; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi lit.”e” şi  art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 ,republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă transmiterea  în domeniul privat al oraşului Jimbolia în 

administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia a suprafeŃei de 59,23 ha în zona 
Clarii Vii-Oraşul Jimbolia, din domeniul privat al Statului şi  administrarea Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AgenŃia Domeniilor Statului, identificat prin 
următoarele parcele : 

- parcela Pş 555 – în suprafaŃă de 6,05 ha; 
- parcela NMS 571/6 +Pş 571/5/1 în suprafaŃă de 12,34 ha; 
- parcela Pş 587/7/1 – în suprafaŃă de 40,84 ha; 
Acest teren este  situat  între „Colonia Agricolă Clarii Vii” şi DN 59/A. 
Art.2. -  Cu data prezentei se anulează HCL nr.195/18.10.2007. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi  contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş ; 

- Compartimentului  administraŃie publică locală  
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol  
 

Nr. 23 din 14 februarie 2008                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
               Meszaroş Ştefan  
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea bugetului instituŃiilor publice finanŃate din venituri 
proprii  pe anul 2008.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1470/13.02.2008 al biroului  buget, contabilitate prin care 

propune aprobarea bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate  din venituri 
proprii pe anul 2008 ; 

łinând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanŃele publice locale; 
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 bugetul instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii, 
pe anul 2008 , după cum urmează :        
                            COD    MII LEI 
VENITURI – TOTAL                    700 
1. Venituri din utilizarea păşunilor comunale         30.10.09   15                                           
2. Taxe şi alte venituri din învăŃământ                                    33.10.05 130                                 
3. ContribuŃia de întreŃinere a persoanelor asistate                 33.10.50 380                              
4. Alte venituri din prestări servicii      33.10.50 175                                             
                                                                      
CHELTUIELI – TOTAL                            700                                                            
1. ÎnvăŃământ                          65.10  130                                                                               
                  - cheltuieli de personal         65.10.10   50                                                                
                  - bunuri şi servicii                       65.10.20   80                                                        
2.Asigurări şi asistenŃă socială               68.10  380                                                           
                  - bunuri şi servicii     68.10.20 380 
3. LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică   70.10  100  
       - cheltuieli personal    70.10.10   20  
       - bunuri şi servicii                                                 70.10.20   80                              
4. Agricultură      83.10    15         
                  - bunuri şi servicii                                                 83.10.20   15                               
5. Alte acŃiuni economice               87.10.    75         
                  - cheltuieli de personal       87.10.10   50  
       - bunuri şi  servicii    87.10.20   25         

 
 
 
 
 



Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeŃului Timiş; 
-   Compartimentului administraŃie publică locală.   
-   compartimentului buget contabilitate 
-   celor interesaŃi 
   

Nr.24 din 14 februarie 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

       Meszaroş Ştefan  
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2008  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 
Văzând referatul nr.1471/13.02.2008 al biroului buget contabilitate prin 

care se propune aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 ; 
łinând cont de prevederile Legii nr.273/2008, privind finanŃele publice 

locale;  
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 bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 

2008, după cum urmează: 
       COD   MII LEI 
VENITURI – TOTAL        550 
1. DonaŃii din străinătate              44.08.01    20    
2. DonaŃii de la alte administraŃii   44.08.03  530   
CHELTUIELI TOTAL        550   
1. AutorităŃi publice      51.08   250  
 - cheltuieli de personal   51.08.10    50   
 - bunuri şi servicii     51.08.20  200  
2. Alte sevicii publice generale   54.08   280  
 - cheltuieli de personal   54.08.10    80 
 - bunuri şi servicii    54.08.20  200 
3. AsistenŃă socială      68.08.     20  
 - bunuri şi servicii     68.08.20    20   
   

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi conbtencios administrativ a Prefecturii judeŃului 
Timiş 

- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Compartimentului buget contabilitate 
- Celor interesaŃi 

 
Nr.25 din 14 februrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Meszaroş Ştefan 
    CONTRASMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.1346  din 14 februarie 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  14 FEBRUARIE 2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Meszaroş Ştefan 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 16 
      A absentat d-l consilier  MagheŃ Octavean. 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.21 cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Oraşului 

Jimbolia la Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Căminului pentru persoane 

vârstnice Jimbolia”  şi alocarea cotei de cofinanŃare. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.22 cu unanimitate de voturi. 

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în domeniul privat al oraşului Jimbolia 

şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia a suprafeŃei de 59,23 

ha în zona Clarii Vii-Oraşul Jimbolia din domeniul privat al Statului şi 

administrarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AgenŃia 

Domeniilor . 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.23 cu unanimitate de voturi. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituŃiilor publice finanŃate 

din venituri proprii pe anul 2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.24 cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2008. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.25 cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                             .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 14 februarie 2008 în şedinŃa extraordinară a Consiliului 
local al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Kaba Gabor , primarul  oraşului, deschide lucrările şedinŃei şi precizează că 

din  cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 16 consilieri, absentează dll consilier MagheŃ 
Octavean. 

În continuare d-l Kaba prezintă  
ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2008. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 

Oraşului Jimbolia la proiectul „Reabilitarea şi modernizarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”  şi alocarea cotei de 
cofinanŃare. 

şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri : 
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în domeniul privat al oraşului 

Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia a 
suprafeŃei de 59,23 ha în zona Clarii Vii-Oraşul Jimbolia din domeniul privat 
al Statului şi administrarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
AgenŃia Domeniilor . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituŃiilor publice finanŃate 
din venituri proprii pe anul 2008. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2008. 

Conform Hotărârii nr.1/17.01.2008, preşedinte de şedinŃă pentru o perioadă de 2 
luni este  d-l MESZAROŞ ŞETFAN. 

Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea bugetului local pe anul 

2008. 
D-l Kaba precizează că a fost necesară o şedinŃă extraordinară pentru aprobarea 

bugetului local pe anul 2008 deoarece mâine, 15.02.2008, ar fi ultima zi când se poate 
depune bugetul la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Timiş. Bugetul de stat a fost 
aprobat în 31 dec.2007 şi a fost publicat în MOF la 01.01.2008, în măsura în care s-a 
putut s-au respectat toate termenele legale, ieri 13.02.2008, a avut loc dezbatere publică 
cu tema bugetul local. 

D-l Kaba informează că, personal a participat la şedinŃa comisiei economice a 
Consiliului JudeŃean Timiş, încercând să-i convingă să mai crească sumele pentru oraşul 
Jimbolia, iniŃial numai ½ din bugetul necesar Căminului pentru persoane vârstnice a fost 
repartizat şi în urma insistenŃelor ne-au alocat toŃi banii necesari finanŃării activităŃii 
căminului, dar pentru oraş am mai primit numai jumătate de miliard pe când alte oraşe au 
primit 4-5 miliarde, pentru cofinanŃare proiecte am primit 3 miliarde, ni  s-a spus că anul 
trecut am adus destui bani de la bugetul de stat.  

Aprope jumătate din bugetul pe acest an îl reprezintă trei obiective de investiŃii : 
Campusul şcolar, GrădiniŃa + creşa de pe strada Republicii nr.21 şi Extinderea şcolii de 
pe str.Lorena nr.33. 
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D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre, precizând că bugetul pe acest an este cel mai mare buget din istoria 
Jimboliei.  

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Horvat 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 Meszaroş supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.21 
D-l Meszaroş prezintă  referatul privind aprobarea participării Consiliului 

local al oraşului Jimbolia la Proiectul “Reabilitarea şi modernizarea Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

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

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Horvat 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 Meszaroş  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.22 
D-l Meszaroş prezintă  referatul privind  transmiterea în domeniul privat al 

oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia a 
suprafeŃei de 59,23 ha în zona Clarii Vii-Oraşul Jimbolia din domeniul privat al 
Statului şi administrarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AgenŃia 
Domeniilor . 

D-l Kaba precizează că anul trecut s-a adoptat o hotărâre în acest sens, dar 
suprafaŃa pentru care noi am adoptat hotărârea, de 59,24 ha , nu se regăseşte în 
administrarea AgenŃiei pentru Administrarea Domeniilor Statului, suprafaŃa este de 
numai 59,23 ha şi acesta este motivul pentru care se revine la acea hotărâre. 

Intervine d-l Baziliuc şi întreabă „ ce se va face pe această suprafaŃă, fiind 
situată între Clarii Vii şi DN 59 A? 

D-l Horvat precizează că s-a propus amplasarea unui parc industrial. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre.. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Horvat 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 Meszaroş  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.23 

   D-l Meszaroş prezintă referatul  privind aprobarea bugetului instituŃiilor 
publice finanŃate din venituri proprii pe anul 2008. 
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D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre.. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Horvat 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 Meszaroş  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.24 
   D-l Meszaroş prezintă referatul  privind aprobarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2008. 
D-l Bill întreabă ce înseamnă “fonduri externe nerambursabile”? 
D-na Călina Sorina, precizează că este vorba de unele cofinanŃări externe la 

unele proiecte, donaŃii de la persoane fizice . 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Horvat 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 Meszaroş  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.25 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l  Meszaroş Ştefan 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, 
           

Meszaroş Ştefan 
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




