
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  7278 din 04.10.2012 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2012;
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 2012, după cum urmează:

mii lei
COD TRIM. III

TOTAL VENITURI 50,00
1. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 45,00
2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

bugetelor locale 110206   5,00

TOTAL CHELTUIELI 50,00
      1. Sănătate 6602 50,00

- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 660256 50,00

                                                            
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.

Nr. 192  din 08 octombrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                             Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                           Niţoi Ionel         
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 8 octombrie 2012 şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Postelnicu, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 
consilieri în funcţie sunt prezenţi 10 , absentează : d-l Bâcă I., Ciuciulete P., Kaşa T., Mihăilă T, Pop 
E., Prcsina I., Toth G..

În continuare d-l Postelnicu prezintă 

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Conform Hotărârii nr. 191/08 octombrie 2012 preşedinte de şedinţă este d-l Barna Petru.
D-l Barna supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.

   D-l Barna prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
   D-na Ferescu întreaba de care proiect este vorba.

D-l Postelnicu precizează că este vorba de proiectul  privind reabilitarea şi modernizarea 
ambulatoriului de specialitate (policlinica) al Spitalului dr. Karl D.

D-l Tinei intervine şi întreabă de ce trebuie să contribuie Primăria la acest proiect, fiind 
vorba de policlinica spitalului.

D-l Postelnicu precizează că face parte din proiectele de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală.

D-l Tinei întreabă despre bani alocaţi.
D-l Niţoi precizează  că este vorba de cei 2%, care reprezintă cofinanţarea, precum şi de

cheltuieli neeligibile.
D-l Tinei întreabă dacă termenele de recepţie rămân aceleaşi.
D-l Niţoi spune că nu se poate amâna termenul şi precizează că trebuia urgentată situaţia 

pentru a putea raporta Consiliului Judeţean, unde au fost alocate sumele repartizate pentru susţinerea 
proiectelor de infrastructură.   

   Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Barna 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,
          Barna Petru

  
SECRETAR
Niţoi Ionel 
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TRIM. III
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50,00


1. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe


venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204
45,00


2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea


bugetelor locale
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50,00


      1. Sănătate





6602

50,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare

660256
50,00


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.


Nr.  192  din 08 octombrie 2012


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ




                                                                             Barna Petru Ladislau

CONTRASEMNEAZĂ,




                  SECRETAR,

                                           Niţoi Ionel





        







  





