
 
           ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
În temeiul prevederilor art. 35 şi art. 45 din Legea administraţiei 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 
ARTICOL UNIC  
 
D-l Prcsina Iancu – Constantin se alege preşedinte de şedinţă pentru  

o perioadă de 2 luni. 
 
 
 

Nr. 172 din 06 decembrie 2013 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Prcsina Iancu – Constantin 
       
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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                             -135,10 
1. Cote defalcate din impozitul pe veni    04.02.01         -100,00 
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate 11.02.02  -24,10 
3. Impozitul pe mijloacele de transport    16.02.02     7,00 
4. Venituri din amenzi şi alte sancţiuni    35.02.01     3,00 
5. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului  
    privat al UAT       39.02.07   14,00   
6. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală  43.02.20  -35,00 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  -135,10   
1. Autorit ăţi publice       51.02            -123,00 
 - bunuri şi servicii      51.02.20         -110,00 
 - alte transferuri      51.02.55           -13,00 
2. Dobânzi        55.02  -35,00 
 - dobânzi aferente datoriei publice interne   55.02.30 -35,00 
3. Învăţământ       65.02               29,90 
 - cheltuieli de personal     65.02.10   25,90 
 - bunuri şi servicii      65.02.20              4,00 
4. Cultura, recreere şi religie     67.02              -50,00 
 - bunuri şi servicii      67.02.20  -50,00 
5. Asistenţa socială       68.02   -37,00  
 - proiecte cu finanţare din FEN    68.02.56    -3,00 
 - asistenţă socială      68.02.57  -30,00 
 - alte cheltuieli     68.02.59    -4,00 
6. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    70.02             142,50 
 - bunuri şi servicii      70.02.20 147,00 
 - proiecte cu finanţare din FEN    70.02.56             -2,50 
 - rambursări de credite interne    70.02.81    -2,00 
7. Agricultura       83.02   -12,00 
 - bunuri şi servicii      83.02.20  -12,00 



8. Transporturi       84.02              -50,50 
 - bunuri şi servicii      84.02.20  -70,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 84.02.56            19,50 

 
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.   173      din 06 decembrie 2013          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                        Prcsina Iancu Constantin 
 
 

    CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel                 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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. 9221 din 05 decembrie 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            19,78    
1.Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate 
   parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 
   finanţate din FEN postaderare     421039     19,78 
 
CHELTUIELI – TOTAL            19,78 
1. Sănătate        6610      19,78 
 - bunuri şi servicii      661020     19,78 
  
 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. 

 
Nr.  174      din 06 decembrie 2013                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Prcsina Iancu Constantin  
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 06 decembrie 2013 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: D-l Prcsina Iancu Constantin. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14.  
Absentează:  d-l Corneanu, d-l Scrob şi d-l Tinei. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 400 din 03.12.2013. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

acreditat a oraşului Jimbolia, ce va funcţiona în anul şcolar 2014-2015. 
Plus la oradinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2013. 

 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Prcsina Iancu Constantin şi se 

adoptă  HOTĂRÂREA NR. 172 
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Prcsina supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi 

 
D-l Prcsina prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013. 
D-l Postelnicu – este ultima dată în acest an când se pot face rectificări. S-au suplimentat sumele 

pentru şcoli, e vorba de sume câştigate de dascăli în instanţă prin sentinţe judecătoreşti şi sunt sume extra 
faţă de salarii. 

D-l Kasa – în referat, la capitolul cultură, religie este „-50 mii lei”. Asta înseamnă că suma a fost 
alocată şi nu s-a cheltuit? 

D-l Postelnicu – este vorba de banii pe care nu i-am primit de la Fondul de mediu pentru 
împăduriri. 

D-l Kasa – în cazul în care erau 50 mii alocaţi culturii, religiei şi nu s-au cheltuit, întrebarea era 
din ce cauză nu s-au cheltuit? Banii au venit şi nu am făcut ce trebuia sau banii nu au venit? 

D-l Ciuciulete – nu au venit. Capitolul bugetar este mai mare. 
D-l Postelnicu – când se previzionează bugetul se trec toate sumele contractate şi acolo era suma 

pe care trebuia să o primim de la Fondul de mediu. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 173 

 
D-l Prcsina prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat acreditat a oraşului Jimbolia, ce va funcţiona în anul şcolar 
2014-2015. 

D-l Postelnicu – am primit o solicitare de la Inspectoratul Şcolar prin care ne cereau să dăm o 
hotărâre de consiliu prin care se ne angajăm că vom susţine finaciar din bugetul local eventualele 
diferenţe salariale de la şcoli. Noi am trimis spre avizare la Inspectorat reţeaua şcolară pentru anul şcolar 
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2014-2015 cu 4 personalităţi juridice, cum a fost până acum şi acest lucru i-a determinat să ne solicite 
acest angajament. Din discuţiile cu d-na inspector Aura Danielescu am ajuns la concluzia că trebuie să 
unificăm cele două grădiniţe cu personalitate juridică în una singură. La grădiniţe nu au ajuns bani 
pentru salarii şi am luat din excedentul de la liceu şi am dat la grădiniţe. Noi emitem acum un acord de 
principiu pentru reţeaua şcolară cu 3 personalităţi juridice şi vom discuta cu Inspectoratul care sunt paşii 
de urmat pe viitor. 

D-l Niţoi – cei de la inspectorat au solicitat acest acord de principiu sub forma unui proiect de 
hotărâre, dar abia după ce primim avizul conform de la ei vom da hotărâre de consiliu de aprobare a 
reţelei şcolare pentru 2014-2015. 

D-l Meszaros – dacă există clase nerentabile în şcoli, sau secţii nerentabile la spital, eu spun să îi 
susţinem, să îi ajutăm să nu se desfiinţeze. 

D-l Postelnicu – din acest motiv am luat aceste măsuri, să nu intervină ei să desfiinţeze clase. 
Grădiniţa de pe Doja îşi susţinea salariile, dar aveau mai puţin de 150 de copii, condiţie pentru a avea 
personalitate juridică, iar grădiniţa de pe Republicii au mulţi copii, dar nu îşi susţin salariile. La liceu şi 
la şcoala generală am avut excedent la salarii  şi la grădiniţe am avut deficit. 

D-na Ferescu – la grădiniţa de pe Republicii sunt două cadre didactice la o clasă pentru că au 
program prelungit. 
 D-l Prcsina solicită acordul de principiu care se  aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Prcsina prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate 

integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2013. 
D-l Postelnicu – Spitalul a primit o rambursare şi a trebuit să o includă în buget. 
D-l Kasa – mai sunt proiecte transfrontaliere ca cel pe care l-a avut spitalul? Se păstrează 

legătura cu partenerii din Serbia şi din Ungaria? 
D-l Postelnicu – mai avem proiectul cu apele pluviale din Locul Târgului. Managerul Spitalului 

păstrează legătura cu Spitalul din Szentes. Şi cu ceilalţi parteneri păstrăm legătura, ne ajută şi d-l Kaba. 
D-l Kasa – este bine să îţi ţii prietenii aproape, să fim tot timpul pregătiţi pentru noi proiecte. 
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 174 
 
 

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

 Prcsina Iancu Constantin 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




