
 
 
ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  acoperirea definitivă din excedetul bugetului local, a deficitului pe anul 
2012 în sumă de 199.136,59 lei 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 140 din  08.01.2013 al Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind acoperirea 
definitivă din excedentul bugetului local, provenit din anii precedenţi, în sumă de 
226.404,83 lei a deficitului pe anul 2012 în sumă de 199.136,59 lei; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1720 din 17 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 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 aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, 

provenit din anii precedenţi, în sumă de 226.404,83 a deficitului pe anul 2012 în 
sumă de 199.136,59 lei. 
                                                                                          

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
 

 
 
 

      Nr.  1  din 09 ianuarie 2013               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                         Bâcă Ioan 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETAR, 
                                         Niţoi Ionel                 
         



ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 09 ianuarie 2013 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 11. 
Absentează: d-na Ferescu, d-l Kaba Gabor, d-l Kasa Ioan, d-l  Mihăilă Timotei, d-l Meszaros 

Stefan, d-l Prcsina Iancu. 
În continuare d-l Gorgan prezintă: 

 
ORDINEA DE ZI  

 
1. Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă din excedetul bugetului local, a deficitului pe 

anul 2012 în sumă de 199.136,59 lei. 
 
Conform HCL 229 din 07.12.2012 preşedinte de şedinţă este d-l Bâcă Ioan. 
D-l Bâcă  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind acoperirea definitiv ă din excedetul bugetului local, a  

deficitului pe anul 2012 în sumă de 199.136,59 lei. 
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-l Nicorici prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete spune să se prezinte din ce provine deficitul? 
D-na Călina precizează faptul că s-au făcut mai multe plăţi la secţinea de dezvoltare. Având în 

vedere normele de încheiere a exerciţiului bugetar, nu putem închide anul 2012 cu deficit, şi având 
excedent din anii precedenţi, suntem obligaţi să acoperim deficitul. 

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

HOTĂRÂREA NR. 1 
 
 D-l Gorgan precizează faptul că d-l senator Suciu doreşte închirierea spaţiului care a fost al d-lui 
senator Borza şi solicită avizul consilierilor, care se acordă cu unanimitate de voturi. 

D-l Gorgan precizează faptul că cei din conducerea Spitalului doresc să ştie perioada în care 
trebuie să vină în faţa consiliului local cu rapoarte de activitate. 

D-l Ciuciulete propune ca aceste rapoarte să se prezinte în luna următoare încheierii trimestrului, 
şi anume, în luna aprilie pentru trimestrul ianuarie-martie, în luna iulie pentru trimestrul aprilie-iunie etc.  

D-l Bâcă supune la vot propunerea d-lui Ciuciulete care se aprobă cu unanimitate de voturi 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Bâcă 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  




