
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.10805 din 27.12.2010 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010;
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 modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 , după cum 
urmează :

- La Capitolul B – Lucrări noi – se suplimentează punctul „10” – Bază sportivă 
multifuncţională – Model tip 2 în Colonia agricolă Clarii vii, oraşul Jimbolia, jud. Timiş 
cu 200.000 lei, rezultănd un TOTAL Cap. B de 1.727.000 lei şi un TOTAL GENERAL 
de 4.594.000 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

Nr.    256   din 28 decembrie 2010                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                                Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 10858 din 28.12.2010 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2010;
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 local pe anul 2010 după cum urmează :
                        
                                                                                                              mii lei

                                   COD                 TRIM. IV
VENITURI – TOTAL                                         200,00 
      1. Sume defalcate din TVA pt. Programul de dezvoltare
          a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural        11.02.07                  200,00

CHELTUIELI – TOTAL                                        200,00
3. Cultură, recreere, religie 67.02                      200,00

- cheltuieli de capital                                            67.02.70                   200,00

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate

Nr.    257       din 28 decembrie 2010               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                            KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din

venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.10854 din 27.12.2010 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2010;
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 local pe anul 2010 după cum urmează :
                        
                                                                             mii lei                        mii lei

                                COD                       TRIM IV
VENITURI – TOTAL                                          25,01
      1. Venituri din concesiuni şi închirieri                                   30.10.05                       1,11
      2. Venituri din valorificarea produselor obţinute din 
           activitatea proprie sau anexă                                              33.10.16                      12,74 
      3. Venituri din contractele cu casele de asigurări de 
           Sănătate                                                                               33.10.21                     - 0,07  
      4. Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume
           alocate de la bugetul de stat                                                33.10.30                     1,00 
      5. Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi               33.10.50                      0,29
      6. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
          Publice                                                                                 39.10.01                      9,94
  
CHELTUIELI – TOTAL                                            25,01
1. Sănătate                                                                                      66.10                          25,01   

- cheltuieli materiale                                                 66.10.20                     11,46  
- cheltuieli de capital                                                 66.10.70                     13,55

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate

Nr.    258      din 28 decembrie 2010               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                            KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

    

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 la Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.10807 din 27.12.2010 al serviciului Buget – Contabilitate prin 

care se propune modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 la Spitalul Dr. Karl Diel 
Jimbolia;

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 modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 la Spitalul Dr. 
Karl Diel JImbolia, după cum urmează :

- La punctul II: Dotări independente din venituri proprii, se suplimentează valoarea 
poziţiei 4, Instrumentar laparoscopic, cu suma de 13.55 mii lei, rezultând o valoare totală 
de 46.10 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

Nr.     259  din 28 decembrie 2010                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
           KARANCSI GYORGYI-ERZSEBET

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                                Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
Nr.    10801 /28.12.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   28.12.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Karancsi Gyorgyi-Erzsebet
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17
      

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 256 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 257 cu unanimitate de voturi.
          3.   Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din    
                venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 258 cu unanimitate de voturi.
         4.   Proiect de hotărâre privind privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 la     
                Spitalul Dr. Karl   Diel Jimbolia.
                S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 259 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 decembrie 2010 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că toţi  cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi.

În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.

           
            Plus la ordinea de zi:

          1. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 la Spitalul 
              Dr. Karl   Diel Jimbolia.
           2. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri     
              proprii şi subvenţii de la bugetul local.

Conform Hotărârii nr. 211/18.11.2010 preşedinte de şedinţă este  D-soara Karancsi Gyorgyi-Erzsebet.
D-şoara Karancsi  supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.
D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind modificarea Listei de investi pe anul 2010.
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 Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 256

D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
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 Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 257
D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice 

finanţate din venituri  proprii şi subvenţii de la bugetul local.
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 Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
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D-l Niţoi precizează că executivul a făcut două propuneri şi anume d-l Pop şi d-l Rakoczi. 
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 258

            D-şoara Karancsi  prezintă referatul privind Listei de investiţii pentru anul 2010 la Spitalul Dr. 
Karl Diel 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 Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-şoara Karancsi  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 

se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 259

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-şoara Karancsi 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,
                                                               Karancsi Gyorgyi-Erzsebet                 

SECRETAR
Niţoi Ionel 




