
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9665 din 06.12.2012 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
                       IV

TOTAL VENITURI 828,00
1. Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 168,00
2. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 110202 114,00
3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru proiecte finanţate din FEN 420220 127,00
4. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea
    unor activităţi 430220           - 268,00
5. FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45020101   537,00
6. Instrumentul de Asistenţă Preaderare-sume primite în contul plăţilor
   efectuate în anul curent 45020701   150,00 

CHELUIELI – TOTAL   828,00
1. Autorităţi publice 5102 - 40,00
            - bunuri şi servicii 510220 - 30,00

- transferuri 510255 - 10,00
2. Alte servicii publice generale 5402 -  30,00

- bunuri şi servicii 540220 -  30,00
3. Învăţământ 6502    114,00

- cheltuieli de personal 650210    114,00
4. Sănătate 6602    588,00

- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 660256    588,00
5. Asigurări şi asistenţă socială 6802    159,00

- bunuri şi servicii 680220 -   30,00
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice 680251 -   35,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 680256   284,00
- asistenţa socială 680257 -   60,00

6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 -   32,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 700256 -   30,00
- rambursări de credite 700281 -     2,00

7. Agricultura 8302      27,00
- bunuri şi servicii 830220      27,00

8. Transporturi 8402      42,00
- proiecte cu finanţare din FEN postaderare 840256      42,00



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. 230 din 07 decembrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                             Bâcă Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
                  SECRETAR,

                                           Niţoi Ionel         



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind 
„Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul 
Jimbolia, judeţul Timiş, centru inovativ de prezentare a produselor agricole”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9600 din 04 decembrie 2012 al Serviciului Administraţie 

publică locală, Integrare Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se 
propune înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind „Funcţionare 
seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş 
- centru inovativ de prezentare a produselor agricole”;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 şi 3,  alin. 9, 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 înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind 
„Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, 
judeţul Timiş - centru inovativ de prezentare a produselor agricole”.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.

Nr. 231 / 07 decembrie 2012 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                            Bâcă Ioan

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare
”Seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în 
localitatea Jimbolia, judeţul Timiş”

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9664  din  06.12.2012 al serviciului urbanism prin care se 

propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ”Seră pentru 
culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în localitatea Jimbolia, judeţul Timiş”;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit.”b” şi  art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare ”Seră pentru 
culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în localitatea Jimbolia, judeţul Timiş”, 
prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului 
– judeţul Timiş;

- Serviciului administraţie publică locală;
- Serviciului buget, contabilitate.
- Serviciul Urbanism

Nr. 232  din 07 decembrie 2012               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  majorării salariilor angajaţilor de la S.C. Peisaj Hosta 

S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 9593 din 05.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu şi resurse umane prin care se solicită emiterea unei hotărâri de majorare a 
salariilor angajaţiilor S.C. Peisaj Hosta S.R.L. cu 20%, începând cu data de 
01.01.2013 şi având în vedere discuţiile din plenul şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local Jimbolia;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. „c”, 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 majorarea, cu 15%, a salariilor angajaţilor S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L., începând cu data de 01.01.2013.

Suma necesară majorării salariilor va fi suportată din profitul S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală  ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 07 decembrie 2012 în 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 12.

Absentează: d-l Corneanu Constantin, d-na Ferescu Laura, d-l Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen şi 
d-l Prcsina Iancu.

În continuare d-l Postelnicu prezintă:

ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind 

“Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul 
Timiş – centru inovativ de prezentare a produselor agricole”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  „Seră pentru 
culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării salariilor angajaţiilor S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Bâcă Ioan şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 229 

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

D-l Bâcă prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi spune că s-au primit sume pentru salarii şi au intrat bani pentru ambulatoriu.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 230

D-l Bâcă prezintă referatul privind înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia 
privind “Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, 
judeţul Timiş – centru inovativ de prezentare a produselor agricole”.

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Tinei  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-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu spune că trebuie înfiinţată o nouă activitate în cadrul Primăriei, proiectul a fost 

realizat din fonduri europene, dar pentru a putea funcţiona sera, trebuie alocaţi bani, şi acest lucru este 
posibil dacă înfiinţăm această activitate în cadrul primăriei.

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

HOTĂRÂREA NR. 231

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  
„Seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş”.
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D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi precizează că prin proiect trebuie angajate 5 persoane, dar statul nostru de funcţii nu 

permite acest lucru.
Prin aprobarea acestul regulament s-a rezolvat această problemă, s-au luat persoane de la primărie 

şi de la Peisaj Hosta care au primit şi alte sarcini de serviciu.
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 232

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea majorării salariilor angajaţiilor S.C. Peisaj 
Hosta S.R.L.

D-l Tinei  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Ciuciulete spune că a fost la Peisaj Hosta şi a studiat execuţia bugetară a societăţii până la 30 

septembrie 2012. Din cele constatate consideră că nu se poate acoperi o majorare cu 20% a salarilor, şi 
propune majorarea cu 15%. Spune că o majorare cu 20% a salarilor presupune o majorare a fondului de 
salarii cu 24,3%, dar o majorare cu 15% a salariilor duce la o majorare a fondului de salarii doar cu 
18,23%, ceea ce este posibil.

D-l Meszaros spune că salarile sunt foarte mici, în aceste condiţii lumea va pleca şi d-l Dema nu 
va mai avea cu cine să muncească.

D-l Postelnicu spune că, dacă dorim lucrări de calitate, atunci trebuie să motivăm salariaţii.
D-l Kasa spune că în referat societatea a motivat creşterea de 20% cu profitul realizat.
D-na Şindilaru, contabilă la SC Peisaj Hosta spune că s-a raportat la inflaţie, atunci când a motivat 

această creşetere salarială.
D-l Ciuciulete spune că profitul realizat până în 30 sepembrie suportă doar o majorare cu 15%, 

poate execuţia bugetare de la sfârşit de an va spune altceva.
D-l Postelnicu propune să majorăm cu 20%, şi spune că sigur vor avea profitul necesar pentru a 

acoperii această creştere.
D-l Niţoi recomandă o creştere de 15% şi să se gândească pentru viitor la posibilitatea creşterii 

numărului de tichete de masă.
D-l Ciuciulete propune majorarea cu 15% şi la începutul anului viitor să se mai majoreze odată, în 

funcţie de execuţia bugetară de la sfârşitul anului.
D-l Bâcă supune la vot majorarea cu 20% a salarilor de la Peisaj Hosta, care se respinge cu 3 

voturi “pentru” (d-l Kaba, d-l Meszaros şi d-l Toth) şi 9 voturi “împotrivă”.
D-l Bâcă supune aprobării creşterea cu 15% care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 233

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,
                                                                                                                 Bâcă Ioan

SECRETAR
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9665  din 06.12.2012 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











        
               IV


TOTAL VENITURI









828,00



1. Cote defalcate din impozitul pe venit




040201
168,00



2. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
110202
114,00


3. Subvenţii de la bugetul de stat pentru proiecte finanţate din FEN
420220
127,00


4. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea


    unor activităţi







430220           - 268,00


5. FEDR-sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

45020101
  537,00


6. Instrumentul de Asistenţă Preaderare-sume primite în contul plăţilor


   efectuate în anul curent






45020701
  150,00 


CHELUIELI – TOTAL








  828,00


1. Autorităţi publice







5102

 - 40,00



            - bunuri şi servicii






510220
 - 30,00



- transferuri







510255
 - 10,00


2. Alte servicii publice generale





5402

 -  30,00



- bunuri şi servicii






540220
 -  30,00


3. Învăţământ







6502

   114,00



- cheltuieli de personal





650210
   114,00


4. Sănătate








6602

   588,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



660256
   588,00


5. Asigurări şi asistenţă socială





6802

   159,00



- bunuri şi servicii






680220
-   30,00



- transferuri între unităţi ale administraţiei publice


680251
-   35,00



- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



680256
  284,00



- asistenţa socială






680257
-   60,00


6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică




7002

-   32,00




- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



700256
-   30,00



- rambursări de credite





700281
-     2,00


7. Agricultura







8302

     27,00



- bunuri şi servicii






830220
     27,00



8. Transporturi







8402

     42,00




- proiecte cu finanţare din FEN postaderare



840256
     42,00



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.
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CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind „Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş, centru inovativ de prezentare a produselor agricole”


Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9600 din 04 decembrie 2012 al Serviciului Administraţie publică locală, Integrare Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se propune înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind „Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş - centru inovativ de prezentare a produselor agricole”;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 şi 3,  alin. 9, 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 înfiinţarea unei noi activităţi în cadrul Primăriei Jimbolia privind „Funcţionare seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia, judeţul Timiş - centru inovativ de prezentare a produselor agricole”.


Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


· Serviciului administraţie publică locală  ;


· Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


Nr. 231 / 07 decembrie 2012



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 








                            Bâcă Ioan





   CONTRASEMNEAZĂ






SECRETAR,






 Niţoi Ionel


ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare ”Seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în localitatea Jimbolia, judeţul Timiş”

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9664  din  06.12.2012 al serviciului urbanism prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ”Seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în localitatea Jimbolia, judeţul Timiş”;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit.”b” şi  art. 45 


din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare ”Seră pentru culturi de legume cu dezvoltare pe verticală în localitatea Jimbolia, judeţul Timiş”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:


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


- Serviciului administraţie publică locală;


- Serviciului buget, contabilitate.


- Serviciul Urbanism
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA


HOTĂRÂREA


privind aprobarea  majorării salariilor angajaţilor de la S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;


Văzând referatul nr. 9593 din 05.12.2012 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu şi resurse umane prin care se solicită emiterea unei hotărâri de majorare a salariilor angajaţiilor S.C. Peisaj Hosta S.R.L. cu 20%, începând cu data de 01.01.2013 şi având în vedere discuţiile din plenul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Jimbolia;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. „c”, 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 majorarea, cu 15%, a salariilor angajaţilor S.C. Peisaj Hosta S.R.L., începând cu data de 01.01.2013.



Suma necesară majorării salariilor va fi suportată din profitul S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :


· Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;


· Serviciului administraţie publică locală  ;


- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.


- S.C. Peisaj Hosta S.R.L.
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