
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare piste pentru 
biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul  din  5622 / 19.07.2011 al Serviciului Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea participării Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare 
piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.”d” şi “e” şi alin.(9),  
art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. “2” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 
şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare piste 
pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”. 

Art. 2. - Se aprobă  Studiul de fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”, 
întocmit de S.C. C&C Project Execution SRL Timişoara. Valoarea totală a proiectului fiind de 
2.464.517,36 lei (TVA inclus), adică 576.118 Euro (TVA inclus), din care C+M 2.089.710 lei 
(TVA inclus), adică 488.501 Euro (TVA inclus).

Art. 3. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a oraşului Jimbolia în sumă 
de 547.712,23 lei pentru implementarea acestui proiect, din care 485.206,31 lei aferentă 
cheltuielilor eligibile şi 62.505,92 lei aferentă cheltuielilor neeligibile.

Art. 4. – Se aprobă punerea la dispoziţie  a terenurilor din tabelul de mai jos 
pentru realizarea proiectului „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie 
pentru mediu”, în suprafaţă totală de 344.666 mp: 

Nr.
crt

Nr. CF Nr. topo. Supra-
faţă
(mp)

Vecinătăţi 
N

(Nr. top.)
S

(Nr. top.)
E

(Nr. top.)
V

(Nr. top.)
1 400660 10047 6.955 10043 10050 10052, 10053, 

10054
10043

2 400668 10050/1 68.800 10047 10060 10052 DN 59A
3 400666 10053 5.163 10054 10052 10054 10047
4 400656 10043 55.934 Extravilan 10047 10047 DN 59A
5 400667 10054 178.178 Extravilan Extravilan Extravilan 10047, 10052, 

10053
6 401830 360 3.041 - - Curţi-

construcţii 
Curţi-

construcţii
7 400657 10044 2.491 10045 10043 10045 10043
8 400675 10055 4.500 10054 Extravilan 10054 10054
9 401857 1276 4.219 513 1204 300, 305 310, 311
10 401861 513 3.437 Curţi-

construcţii
Curţi-construcţii - -

11 400664 10052 11.948 10053 Extravilan 10054 10047
TOTAL Suprafaţă (mp) 344.666



Art. 5. – Se desemnează ca responsabil de proiect d-l Kaba Gabor , primarul 
Oraşului Jimbolia.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character 

compensatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului –
judeţul  Timiş;

- Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului Urbanism, Amenajerea teritoriului,
- Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane

Nr.   123  din 19 iulie 2011             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                   Bill Zoltan

        
CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR,
      Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  5603 din 18.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;
În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a”, art. 45 şi art. 115 alin. 1 

lit. „ b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2011 după cum urmează :
-mii lei-

COD TRIM III
VENITURI – TOTAL 1.352,98
1. Donaţii şi sponsorizări 37.02.01      53
2. Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02    188,05
3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor 42.02.20    141
4. Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29      34,93
5. Fondul European de Dezvoltare Regională 45.02.01    562
6. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 45.02.07    374
CHELTUIELI – TOTAL 1.352,98
1. Autorităţi publice 51.02    108

- bunuri şi servicii 51.02.20      13
- cheltuieli de capital 51.02.71      95

2. Sănătate 66.02    463,05
- transferuri din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor

               de capital din domeniul sănătăţii 66.02.51      37,05
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 66.02.56    426

3. Cultura, recreere şi religie 67.02    310
- bunuri şi servicii 67.02.20      40
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 67.02.56    250
- cheltuieli de capital 67.02.71      20

4. Asistenţa socială 68.02    437
- cheltuieli de personal 68.02.10   - 50
- asistenţă socială 68.02.57      50
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile 68.02.56    437

5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02      34,93
- cheltuieli de capital 70.02.71      34,93

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu
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.   124     din 19 iulie 2011                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                                                           Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,

pentru anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5595 din 18 iulie  2011 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2011;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 şi Art. 115 
alin. (1) lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
pentru anul 2011, după cum urmează :

- La Capitolul A – Lucrări în continuare se introduce punctul 3 – Cadastru imobiliar 
edilitar şi bancă de date, în valoare actualizată de 1.585.000 lei, cu prevederi de 34.930 
lei pentru anul 2011 rezultând un TOTAL Cap. A de 884.930 lei. 

- La Capitolul B – Lucrări noi se suplimentează punctul 9 – Reparaţii capitale sediu 
primărie şi sediu Serviciu I.T.L. cu suma de 15.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 
1.427.000 lei

- La Capitolul C – Dotări se introduce punctul 3 – Autoturism, în valoare de 80.000 lei şi 
punctul 4 – Maşină pentru curăţat sala de sport, în valoare de 20.000 lei, rezultând un 
TOTAL Cap. C de 300.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 2.661.930 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
compensatoriu 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.   125     din 19 iulie 2011                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Bill Zoltan

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                           Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local  pe anul 2011.

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 5551 din 15.07.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 

resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri 
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 

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 instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :

                   - mii lei-
             COD                   TRIM III              TRIM IV

VENITURI – TOTAL       - 112,95                 - 150                      
1. Venituri din contractele cu CASS                          33.10.21               - 150                     - 150
2. Subvenţii din bugetele locale pentru  finanţarea 
cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii              43.10.14                   37,05                    0

CHELTUIELI – TOTAL        - 112,95                - 150
1. Sănătate                                                                   66.10                    - 112,95               - 150

- cheltuieli de personal                                    66.10.10               - 150                    - 150
- cheltuieli de capital                                       66.10.71            37,05                   0

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu
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.   126   din 19 iulie 2011                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            
                                                                                                            Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,
         Niţoi Ionel         

  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
anul 2011.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 5596 din 18 iulie  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum 
urmează :

- La Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul 7 –Aparat mobil de 
radiologie (Spital) cu suma de 11.900 lei şi se introduce punctul 10 – Uretrotom 
(Spital) în valoare de 7.150 lei, 

- La Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 2 – Reparaţii capitale 
pavilion chirurgie-ginecologie cu 18.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 
1.208.290 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.208.290 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului controlul, aplicării actelor cu caracter compenstoriu 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.    127     din 19 iulie 2011              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                       Bill Zoltan

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                            Niţoi Ionel 

          



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   5454/19.07.2011

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 19.07. 2011

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bill Zoltan
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 13
      A absentat:  d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen şi d-l Postelnicu 
Darius.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare 
piste pentru biciclete în zona de agrement Bălţi, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  123  cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  124 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
    local, pentru anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  125  cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 
    venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pentru anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  126  cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
    publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.  127 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 19 iulie 2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.

Absentează: d-l Macovei Bogdan,  d-l Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen, d-l Postelnicu 
În continuare d-l Boldor prezintă:

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare piste 
pentrubiciclete în zona de agrement Bălţi, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.

2.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
3.   Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, 
      pentru anul 2011.
4.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din 

            venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
      finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

Conform Hotărârii nr. 117/06.07.2011 preşedinte de şedinţă este d-l Bill Zoltan.

D-l Bill  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Bill prezintă referatul privind participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare 
piste pentru biciclete în zona de agrement Bălţi, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.

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-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 123

D-l Bill prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
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-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 124



2

D-l Bill prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2011.

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-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 125

D-l Bill prezintă referatul privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din     
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pentru anul 2011.

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-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 126

D-l Bill prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.

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-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 127

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Bill 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,
Bill Zoltan

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”


Consiliul local al oraşului Jimbolia, 


Văzând  referatul  din  5622 / 19.07.2011 al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea participării Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.”d” şi “e” şi alin.(9),  art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. “2” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă participarea Oraşului Jimbolia la proiectul „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”. 

Art. 2. - Se aprobă  Studiul de fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”, întocmit de S.C. C&C Project Execution SRL Timişoara. Valoarea totală a proiectului fiind de 2.464.517,36 lei (TVA inclus), adică 576.118 Euro (TVA inclus), din care C+M 2.089.710 lei (TVA inclus), adică 488.501 Euro (TVA inclus).


Art. 3. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a oraşului Jimbolia în sumă de 547.712,23 lei pentru implementarea acestui proiect, din care 485.206,31 lei aferentă cheltuielilor eligibile şi 62.505,92 lei aferentă cheltuielilor neeligibile.


Art. 4. – Se aprobă punerea la dispoziţie  a terenurilor din tabelul de mai jos pentru realizarea proiectului „Realizare piste pentru biciclete în Jimbolia , judeţul Timiş – Soluţie pentru mediu”, în suprafaţă totală de 344.666 mp: 


		Nr.


crt

		Nr. CF

		Nr. topo.

		Supra-faţă


(mp)

		Vecinătăţi 



		

		

		

		

		N


(Nr. top.)

		S


(Nr. top.)

		E


(Nr. top.)

		V


(Nr. top.)



		1

		400660

		10047

		6.955

		10043

		10050

		10052, 10053, 10054

		10043



		2

		400668

		10050/1

		68.800

		10047

		10060

		10052

		DN 59A



		3

		400666

		10053

		5.163

		10054

		10052

		10054

		10047



		4

		400656

		10043

		55.934

		Extravilan 

		10047

		10047

		DN 59A



		5

		400667

		10054

		178.178

		Extravilan 

		Extravilan

		Extravilan

		10047, 10052, 10053



		6

		401830

		360

		3.041

		-

		-

		Curţi-construcţii 

		Curţi-construcţii



		7

		400657

		10044

		2.491

		10045

		10043

		10045

		10043



		8

		400675

		10055

		4.500

		10054

		Extravilan

		10054

		10054



		9

		401857

		1276

		4.219

		513

		1204 

		300, 305

		310, 311



		10

		401861

		513

		3.437

		Curţi-construcţii

		Curţi-construcţii

		-

		-



		11

		400664

		10052

		11.948

		10053

		Extravilan 

		10054

		10047



		TOTAL Suprafaţă (mp)

		344.666

		





Art. 5. – Se desemnează ca responsabil de proiect d-l Kaba Gabor , primarul Oraşului Jimbolia.


Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu character compensatoriu  şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;


· Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 


· Serviciului Urbanism, Amenajerea teritoriului,


· Serviciului Buget, Contabilitate, Patrimoniu, Resurse Umane


Nr.   123  din 19 iulie 2011    


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,








                                   Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ 





     SECRETAR,





      Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  5603 din  18.07.2011 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2011;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a”, art. 45 şi art. 115 alin. 1 


lit. „ b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se rectifică bugetul local pe anul 2011 după cum urmează :


-mii lei-


COD

TRIM III


VENITURI – TOTAL







1.352,98


1. Donaţii şi sponsorizări





37.02.01
     53


2. Venituri din valorificarea unor bunuri 



39.02

   188,05


3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor
42.02.20
   141


4. Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar


42.02.29
     34,93


5. Fondul European de Dezvoltare Regională


45.02.01
   562


6. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare


45.02.07
   374


CHELTUIELI – TOTAL







1.352,98


1. Autorităţi publice






51.02

   108



- bunuri şi servicii





51.02.20
     13



- cheltuieli de capital





51.02.71
     95


2. Sănătate







66.02

   463,05



- transferuri din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor


               de capital din domeniul sănătăţii



66.02.51
     37,05



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
66.02.56
   426


3. Cultura, recreere şi religie




67.02

   310



- bunuri şi servicii





67.02.20
     40



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
67.02.56
   250



- cheltuieli de capital





67.02.71
     20


4. Asistenţa socială






68.02

   437



- cheltuieli de personal




68.02.10
  - 50



- asistenţă socială





68.02.57
     50



- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
68.02.56
   437


5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică



70.02

     34,93



- cheltuieli de capital





70.02.71
     34,93


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu

 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.   124     din 19 iulie 2011


                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


                                                                                                            Bill Zoltan

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                            Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local,


pentru anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 5595 din 18 iulie  2011 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2011;


În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 şi Art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 2011, după cum urmează :


· La Capitolul A – Lucrări în continuare se introduce punctul 3 – Cadastru imobiliar edilitar şi bancă de date, în valoare actualizată de 1.585.000 lei, cu prevederi de 34.930 lei pentru anul 2011 rezultând un TOTAL Cap. A de 884.930 lei. 


· La Capitolul B – Lucrări noi se suplimentează punctul 9 – Reparaţii capitale sediu primărie şi sediu Serviciu I.T.L. cu suma de 15.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. B de 1.427.000 lei


· La Capitolul C – Dotări se introduce punctul 3 – Autoturism, în valoare de 80.000 lei şi punctul 4 – Maşină pentru curăţat sala de sport, în valoare de 20.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 300.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 2.661.930 lei.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu 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.   125     din 19 iulie 2011      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                 Bill Zoltan


                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local  pe anul 2011.


Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând  referatul nr. 5551 din 15.07.2011 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011; 


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 instituţiilor publice finanţate din  venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011, după cum urmează :









                   - mii lei-








             COD                   TRIM III              TRIM IV


VENITURI – TOTAL 





      - 112,95                 - 150
                     


1. Venituri din contractele cu CASS                          33.10.21               - 150                     - 150


2. Subvenţii din bugetele locale pentru  finanţarea 


cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii              43.10.14                   37,05                    0


CHELTUIELI – TOTAL 





       - 112,95                - 150


1. Sănătate                                                                   66.10                    - 112,95               - 150



- cheltuieli de personal
                                    66.10.10               - 150                    - 150



- cheltuieli de capital                                       66.10.71
           37,05                   0


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter compensatoriu


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.   126   din 19 iulie 2011


                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                                      


                                                                                                            Bill Zoltan


CONTRASEMNEAZĂ,






         SECRETAR,


         Niţoi Ionel





        







  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 

anul 2011.


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr.  5596  din 18 iulie  2011 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011.


În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45  şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 


publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2011, după cum urmează :

· La Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul 7 –Aparat mobil de radiologie (Spital) cu suma de 11.900 lei şi se introduce punctul 10 – Uretrotom (Spital) în valoare de 7.150 lei, 

· La Alte cheltuieli de investiţii se suplimentează punctul 2 – Reparaţii capitale pavilion chirurgie-ginecologie cu 18.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. C de 1.208.290 lei şi un TOTAL GENERAL de 1.208.290 lei.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul, aplicării actelor cu caracter compenstoriu 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.    127     din 19 iulie 2011    

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ










                       Bill Zoltan

                                                   CONTRASEMNEAZĂ ,


 




   SECRETAR


                                                            Niţoi Ionel 




