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

 HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2013 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8926 din  26 noiembrie 2013 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 
2013; 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit.”b”, 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 2013 din bugetul local, după 

cum urmează : 
- La Cap. A – Lucr ări în continuare, se suplimentează punctul 2 – Reabilitarea şi extinderea 

alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia 
agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, jud.Timiş cu suma de 15 mii lei, rezultând un total Cap. A de 155 
mii lei. 

- La Cap. B – Lucrări noi  se suplimentează punctul 4 –  Reabilitare alei pietonale cu suma de 6 mii 
lei, rezultând un total Cap. B de 1.090 mii lei  şi  un TOTAL GENERAL de 1.476,40 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.   168     din 27 noiembrie 2013                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                           Nicorici Ilie  
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8967 din 26.11.2013 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care 

se propune rectificarea bugetului local pe anul 2013; 
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 2013, după cum urmează: 
                                                                                                                      -mii lei- 
 

COD  TRIM IV 
VENITURI – TOTAL                           1.561,70 
1. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
    pentru echilibrarea bugetelor locale    04.02.04   24,00 
2. Impozit şi taxa pe teren      07.02.02   67,00 
3. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate 11.02.02 - 44,90 
4. Impozitul pe mijloacele de transport    16.02.02   10,00 
5. Alte impozite şi taxe      18.02.50     5,00 
6. Taxe extrajudiciare de timbru     34.02.02   10,00    
7. Venituri din amenzi şi alte sancţiuni    35.02.01   20,00 
8. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului  
    privat al UAT       39.02.07 194,00   
9. Sume de la bugetul de stat pentru FEN    42.02.20 592,60 
10. Fondul European de Dezvoltare Regionala   45.02.01          684,00  
CHELTUIELI – TOTAL                1.561,70   
1. Autorit ăţi publice       51.02               80,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 51.02.56   80,00 
2. Învăţământ       65.02           - 150,00 
 - cheltuieli de personal     65.02.10        - 150,00 
3. Cultura, recreere şi religie     67.02             111,00  
 - bunuri şi servicii      67.02.20 111,00 
4. Asistenţa socială       68.02    13,10 
 - cheltuieli de personal     68.02.10   - 2,00 
 - asistenţa socială      68.02.57   15,10 
5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    70.02               15,00 
 - cheltuieli de capital      70.02.71            15,00 
6. Transporturi       84.02          1.492,60 
 - cheltuieli de personal     84.02.10     2,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 84.02.56       1.484,60 
 - cheltuieli de capital      84.02.71     6,00 

 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2013. 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr.  8915 din 25 noiembrie 2013 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, 
resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din bugetul local pe anul 2013; 
 Tinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 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 instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi  
subvenţii din bugetul local pe anul 2013, după cum urmează: 
                                                                                                -mii lei- 
 
         COD  TRIM IV 
VENITURI – TOTAL            40,00    
1. Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate  
    publică din sume alocate din veniturile proprii ale Minis- 
    terului Sănătăţii        331031       8,00 
2. Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  331050     32,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL            40,00 
1. Sănătate        6610        8,00 
 - cheltuieli de personal     661010    -15,00 
 - bunuri şi servicii      661020     23,00 
2. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7010      12,00 
 - bunuri şi servicii      701020     12,00 
5. Alte acţiuni economice      8710      20,00 
 - bunuri şi servicii      871020     20,00    
 

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, relaţii internaţionale, 

relaţii publice ; 
- Serviciului buget,contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 
-     DGFP Timiş. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia 

pe anul 2014 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8923 din 26 noiembrie 2013 prin care se propune aprobarea 

Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2014; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. – Se aprobă Agenda cultural – sportivă  a oraşului Jimboli a pe anul 2014,  
conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 2 . – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 163 din 
21.11.2013. 
                     

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ   al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Cetăţenilor prin afişare şi prin presă. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 21 noiembrie 2013 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia. 

 
Preşedinte de şedinţă: D-l Nicorici Ilie. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.  
Absentează:  d-l Kaba Gabor, d-l Prcsina Iancu, d-l Tinei şi d-l Toth Gabor. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 383 din 22.11.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru 
anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pentru anul 2013. 
4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 163/21.11.2103 privind aprobarea  Agendei 

cultural-sportive a oraşului Jimbolia pentru anul 2014. 
 

Conform HCL NR. 140 din 24 octombrie 2013 preşedinte de şedinţă este d-l Nicorici Ilie. 
 
D-l Nicorici supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii finan ţate din bugetul 
local pentru anul 2013. 

D-l Postelnicu – s-a suplimentat proiectul de canalizare şi apă de la Clarii Vii cu 15 mii lei şi s-
au mai alocat 6 mii lei pentru proiectul de reabilitare trotuare, sumă pentru Inspetoratul de Stat în 
Construcţii şi pentru diriginte de şantier, nu ştiam că avem nevoie de aşa ceva la acest proiect. 

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

HOTĂRÂREA NR. 168 
 

D-l Nicorici prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. 
D-l Postelnicu – este vorba de sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale de 15 mii lei, şi sume defalcate din TVA pentru finanţarea drepturilor 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap de 55,10 mii lei. De la învăţământ s-a retras suma de 
100 mii lei şi s-au alocat 9 mii lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură. 

D-l Kasa – cifrele cu minus mă induc în eroare, nici nu ştiu să le citesc. Nu ştiu ce reprezintă, 
încă nu sunt banii, vor veni, au fost? 

D-l Postelnicu – o să vină d-na contabilă să ne explice. 
D-l Niţoi – contabilii au un limbaj codificat. Ştiu că la şcoală au rămas nişte bani şi trebuie daţi 

înapoi. Ei îi dau, ei îi iau. 
D-na Călina – sumele cu minus sunt la activitatea de învăţământ, la cheltuielile de personal, 

pentru că în urma analizei efectuate s-a constatat că suma care a fost programată iniţial nu se mai poate 
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utiliza până la sfârşitul anului. Aceste sume nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru salarii în 
învăţământ. Salariile sunt asigurate până la sfârşitul anului chiar şi cu acest minus. 

D-l Kasa – mai sus sunt sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
cu “- 44,90 mii lei”. 

D-na Călina – automat şi sursa de finanţare este diminuată. Noi am primit 55,10 mii lei pentru 
susţinerea drepturilor asistenţilor personali, s-a diminuat cu 100 mii lei suma pentru învăţământ şi de 
acolo provine acest minus. 

D-l Kasa – înţelegem că şi “-2 mii lei” pentru cheltuieli de personal, la asistenţă socială, s-au 
dat mai mulţi decât a trebuit? 

D-na Călina – la cheltuielile de personal există un excedent la asistenţă socială, dar există 
deficit la cheltuieli de personal la transporturi şi se pun cei “2 mii lei”. 

D-l Kasa – rămân la decizia mea de a mă abţine. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Kasa) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 169 
 
D-l Nicorici prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate 

integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2013. 
D-na Călina – şi la instutuţiile publice sunt venituri suplimentare de 8 mii lei care provin din 

veniturile Ministerului Sănătăţii care au ca destinaţie finanţarea activităţii spitalului şi alte venituri care 
înseamnă taxa de piaţă şi cimitir, care sunt mai mari decât cele prevăzute iniţial. De la sănătate, în 
urma analizei efectuate, se scade de la cheltuieli de personal suma de 15 mii lei. Se fac aceste manevre 
pentru că noi avem un plafon stabilit de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. În acest plafon 
trebuie să ne încadrăm cu cheltuielile de personal. Şi acest plafon se redistribuie  în cazul în care unele 
unităţi nu au plafonul respectiv şi nu îşi pot achita salariile. Ideea este că pe tot judeţul, fiecare să-şi 
plătească cheltuielile de personal până la sfârşitul anului. Şi atunci pentru că mai există o lună de 
salarii, fiecare îşi face o analiză şi constată dacă au sau nu excedent faţă de buget. Cele pentru 
învăţământ nu pot fi utilizate pentru altceva. 

D-l Postelnicu – toate aceste lucruri se întâmplă prin trezorerie, nu avem voie să greşim. 
D-na Călina – bugetele se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, acolo se 

centralizează de la tot judeţul, nu ai cum să muţi sumele dintr-o parte în alta fără acordul lor. 
D-l Nicorici supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  12 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (d-l Kasa)şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 170 
 
D-l Nicorici prezintă referatul privind aprobarea  Agendei cultural-sportive a oraşului 

Jimbolia pentru anul 2014. 
D-l Postelnicu – referenţii culturali au fost chemaţi la Consiliul Judeţean la o şedinţă. Ne-au 

spus care este strategia lor, că nu vor mai finanţa aşa multe activităţi. Au spus că vor finanţa 2-3 
activităţi de anvergură, care să nu aibă doar un impact local. Au promis suma de 25 mii lei. 

D-na Stănchescu – doar 25 mii? 
D-l Postelnicu – până acum s-au primit undeva la 14-15 mii pentru mai multe activităţi. Noi 

vom derula toate activităţile din agenda culturală, dar cu surse din bugetul local. 
D-na Stănchescu – vom avea de unde să finanţăm o sumă aşa mare? 
D-l Postelnicu -  sunt prognoze. O să vedem la momentul fiecărei activităţi. Agenda este 

aproximativ aceeaşi de ani de zile, cu mici modificări. 
D-l Meszaros – vă spun sincer, problema este că într-adevăr nişte lucruri le înţelegem mai 

greu, dar dacă citesc văd “campionat de şah”. Pe banii aştia, câţi şahişti se vor întâlni? 10 şi trebuie 
atâţia bani? 

D-l Postelnicu – se fac astfel de evenimente. Sunt 10-12 persoane din care 2-3 sunt la nivel 
internaţional cu şahul, activitate care se termină cu o masă. 

D-l Meszaros – despre sumă este vorba, atâţia bani? 
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D-l Postelnicu – sumele sunt mai mari într-adevăr. Aşa se face de ani de zile, este acelaşi 

referent cultural. Vom face o situaţie cu cheltuielile realizate pe activităţile din agenda culturală a 
acestui an. 

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

HOTĂRÂREA NR. 171 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Nicorici 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,  

 Nicorici Ilie 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




