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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014. 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 734  din 30 ianuarie 2014 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
local pe anul 2014; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe 
anul 2014, de adresa nr. 751/17.01.2014 emisă de D.G.F.P.Timiş şi de Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 7/21.01.2014; 
  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 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014  conform 
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
  

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; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr.   18   din 31 ianuarie 2014            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Scrob Radu Nicolae 
     
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  

proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2014. 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 749 din 30 ianuarie 2014 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe 
anul 2014; 
  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 aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri  
proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2014, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
     

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; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr.  19  din 31 ianuarie 2014                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Scrob Radu Nicolae  
     
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2014. 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 750 din 30.01.2014 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului 
de credite interne pe anul 2014; 
  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 aprobă bugetul de credite interne pe anul 2014, conform  
ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
     

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; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr.  20   din 31 ianuarie 2014                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2014 din bugetul local 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 698 din  29 ianuarie 2014 al Serviciului Urbanism  şi 

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul 
local, pentru anul 2014; 

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 2014 din bugetul 

local, , după cum urmează : 
 

- La Capitolul A – Lucr ări în continuare se suplimentează punctul 1 – Cadastru 
imobiliar – edilitar + bancă de date cu suma de 40 mii lei şi se reduce punctul 4 – 
Modernizare stradă Ioan Vidu cu suma de 41 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 721 
mii lei. 

- La Capitolul B – Lucr ări noi  se reduce punctul 1 – Viabilizare terenuri cu suma de 200 
mii lei, se scot punctele 3 – Reparaţii sediu Primărie în valoare de 100 mii lei şi punctul 4 
– Modernizare parc central în sumă de 100 mii lei şi se introduce un nou punct 5 – 
Reabilitare bază sportivă din centrul oraşului în valoare de 236 mii lei, rezultând un 
TOTAL Cap. B de 696 mii lei. 

- La Capitolul C – Dotări, se scoate punctul 6 – Calculatoare în sumă de 10 mii lei, se 
scoate punctul 7 – Imprimante în sumă de 4 mii lei şi se scoate punctul 10 – Autoturism în 
valoare de 60 mii lei, rezultând un Total Dotări de 297 mii lei 

- La Capitolul C - Alte cheltuieli de investiţii se reduce  punctul 1 – Studii şi proiecte cu 
suma de 200 mii lei, rezultând un TOTAL Alte cheltuieli de investiţii în valoare de 150 
mii lei, Total Cap. C de 447 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 1.864 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 
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                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2014. 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
 Văzând referatul 682 din 29 ianuarie 2014 al Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Listei de investiţii a 
bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pentru anul 2014; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”d” şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIŢII A BUGETULUI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 
VENITURI PROPRII, PENTRU ANUL 2014, conform ANEXEI ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative  şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş; 

- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
- Cetăţenilor prin presă  
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea activităţii de lupte libere, 
pentru anul 2014, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului 
Tehnologic Jimbolia. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 9369  din 29 ianuarie 2014  al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 35.000 lei, din 
bugetul local, pentru susţinerea activităţii de lupte libere, pentru anul 2014, din 
cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. 
“a”, pct. 6 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  35.000 lei pentru susţinerea activităţii 
de lupte libere, pentru anul 2014, din cadrul structurii Clubul Sportiv Şcolar al 
Liceului Tehnologic Jimbolia.  
 Suma de 35.000 lei va fi asigurată din bugetul local, secţiune de funcţionare, 
capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie. 

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

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia 
 

 
Nr. 23  din 31 ianuarie 2014                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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                                     CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                  Niţoi Ionel  
 



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

HOTĂRÂREA 

privind  alocarea  de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
proiectului social al Asociaţiei Societatea de Caritate Blythswood 
România, filiala Banat 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 9153  din 29 ianuarie 2014  al Serviciului Contabilitate, 
patrimoniu prin care se propune alocarea sumei de 66.000 lei din bugetul local, pentru 
susţinerea proiectului social al Asociaţiei Societatea de Caritate Blythswood România, 
filiala Banat; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi alin.(9) şi art. 45 
din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 66.000 lei din bugetul local pentru 
susţinerea financiară a următoarelor activităţii desfăşurate de Asociaţia Societatea de 
Caritate Blythswood România, filiala Banat: 

a) Cantina şi centrul de zi pentru copii de şcoală primară din familii defavorizate; 
b) Centrul social pentru copii din familii defavorizate din Jimbolia (inclusiv Clarii 

Vii), Comloşu Mic, Comloşu Mare, Grabaţi, Lenauheim; 
c) Servicii de asistenţă la domiciliu (SAD) a persoanelor vârstnice  care nu se pot 

gospodări şi întreţine singure. 
 Suma este prevăzută în bugetul local pentru anul 2014 la capitolul 68.02 – 
Asigurări şi asistenţă socială. 

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 , Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Asociaţiei Societatea de Caritate Blythswood România, filiala 

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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  de fonduri pentru susţinerea financiară a Spitalului Dr. 
Karl Diel Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  8598 din 29 ianuarie 2014  al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu prin care se propune alocarea  sumei de 300.000 lei, din 
bugetul local, pentru susţinerea activităţii financiară a Spitalului Dr. Karl Diel 
Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (4) lit.”a”, alin. (6) lit. 
“a”, pct. 3 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă alocarea  sumei de  300.000 lei pentru finanţarea  
cheltuielilor curente ale Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
 Suma de 300.000 lei va fi asigurată din bugetul local al anului 2014, 
capitolul 66.02 – SĂNĂTATE. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 31 ianuarie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: D-l Scrob Radu Nicolae. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14.  
Absentează:  d-l Kaba, d-l Kasa şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 66 din 28.01.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2014. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 

2014. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2014. 
6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea financiară a 

activităţii Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 
7. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea activităţii de lupte 

libere din cadrul structurii Club Sportiv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 
8. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea unor activităţi 

sociale desfăşurate de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala Banat. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 23 ianuarie 2014 preşedinte de şedinţă este d-l 
Scrob Radu Nicolae. 

D-l Scrob supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014. 
D-l Ciuciulete – bugetul pentru anul 2014 e mai mic cu aproximtiv 3% mai mic faţă de bugetul din 

2013, în condiţiile în care toate utilităţile s-au scumpit. La venituri avem suma 19.844, 50 mii lei, iar la 
cheltuieli suma de 20.375,50 mii lei. Diferenţa de 531 mii lei se acoperă din excedentul din anul trecut, 
aceasta sumă nu se putea prinde ca şi venituri în capitole pentru că sunt din anul precedent. 

D-l Meszaros – ne aşteaptă un an mai greu, să încercăm să obţinem fonduri din programele 
transfrontaliere. 

D-l Postelnicu – asta este şi dorinţa noastră, dar nu s-au lansat liniile de finanţare. S-au reluat în 
discuţie proiectul de reabilitare centru şi proiectul de reabilitare străzi şi trotuare din Locul Târgului.Avem 
în discuţie un proiect pentru romi, în colaborare cu Partida Romilor Timişoara. Trebuie să facem proiecte 
utile. O dezvoltare amplă a oraşului o vom putea face doar cu bani europeni. 

D-l Ciuciulete – bugetul nu este ceva fix, static, dacă dă Dumnezeu şi vor fi bani mai mulţi, dacă se 
primesc de la Guvern prin rectificări, vom rectifica şi noi bugetul local. Noi trebuie să ne bazăm strict pe ce 
avem. Singurele venituri la o primărie sunt impozitele şi taxele locale, acestea sunt singurele venituri stabile. 
Coeficientul de încasare a acestora este de 75-78%. Trebuie să te bazezi pe realizarea din anul precedent (pe 
execuţia bugetară din anul anterior). Dacă vă uitaţi cu atenţi, noi trebuie să suportăm şi salariile asistenţilor 
personali. 

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 18 
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D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea bugetului institu ţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
D-l Ciuciulete – aici veniturile sunt egale cu cheltuielile. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 19 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2014. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 20 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul local 
pentru anul 2014. 

D-l Ciuciulete – s-a renunţat la unele proiecte de investiţii pentru a ne încadra în veniturile pe care le 
avem. S-a renunţat la repararea sediului primăriei, la viabilizarea terenurilor, la modernizarea parcului 
central şi s-a introdus un punct nou – reabilitarea bazei sportive din parc, să o facem aşa cum trebuie să fie. 

D-l Meszaros – vedeţi de unde vin cheltuielile noastre? Eu aş propune ca la recepţia unor lucrări să 
fi ţi foarte atenţi. Pentru sala asta sportivă – 236 mii lei pentru reparaţii? 

D-l Postelnicu – nu este vorba despre sala de sport, se referă la terenul de sport din parc, să-l facem 
aşa cum trebuie să fie, să-l modernizăm. 

D-l Meszaros – mă scuzaţi. 
D-l Postelnicu – nu e nicio problemă. Au fost ceva reparaţii la sala de sport, la acoperiş pentru că 

picura pe interior şi au fost ceva accidente. 
D-l Toth – sunt incluse lucrările pentru PUG şi PUZ-ul pentru terenurile pentru tinerii căsătoriţi? 
D-l Postelnicu – lucrările sunt contractate, banii au fost daţi. PUZ-ul e dat d-lui Măroiu, care e 

bolnav şi când vorbim la telefon spune că se va face, probabil va trebui să îi dăm în judecată. PUG-ul este 
dat IPROTIM-ului care este în insolvenţă. Au tot venit reprezentanţi ai acestei firme, care ne-au promis că 
PUG-ul este aproape gata şi tot nimic. Lucrările sunt contractate. 

D-l Ciuciulete – cu PUG-ul sunt probleme de vreo 8 ani, când a venit delegaţia italiană. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 21 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea Listei de investiţii finan ţate din bugetul 
institu ţiilor publice şi activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2014. 

D-l Ciuciulete – o să vedeţi la lucrări noi ce doreşte spitalul să facă. Să vedeţi câţi bani le dăm. 
D-l Meszaros – să avem grijă, să fie împărţiţi bine banii, şi la cultură, şi la învăţământ şi la sănătate, 

să fie cât mai echitabil. 
D-l Postelnicu – sumele sunt la nivelul celor de anul trecut. 
D-l Tinei – am rugat executivul şi anul trecut, când băgaţi draft-uri copiate „0 lei orice investiţie e 

tot 0 lei”, la cap. A – Investiţii în continuare – 0 lei. Mai bine să se scoată, dacă nu se dă nimic îl scoatem. 
D-l Postelnicu – aşa este modelul de listă. 
D-na Stănchescu – învăţământ şi cultură nu apare deloc. La casa de cultură, scena aia cum arată, e 

păcat, sala e frumoasă. 
D-l Postelnicu – acestea nu sunt investiţii, intră la lucrări de reparaţii. Cel care răspunde de casa de 

cultură trebuie să facă un referat şi să solicite reparaţiile. 
D-na Stănchescu – sunt prevăzute sume pentru astfel de reparaţii? 
D-l Postelnicu – da, în bugetul local. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 22 
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D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
financiară a activităţii Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

D-l Ciuciulete – au solicitat 712,085 mii lei, le alocăm 300 mii lei. Vor să facă lucrări de reparaţii 
interioare la secţia de pediatrie. Nu au nimic bun, uşi, grupuri sanitare. De unde să le dăm 712 mii lei? când 
anul trecut le-am dat 386 mii lei, acum vor mai mult decât dublu. Acum le dăm 300 mii lei. Să facă reduceri 
la cheltuielile cu utilităţile. 

D-l Postelnicu – trebuie să acredităm spitalul, aceste circuite interioare sunt necesare. 
D-l Tinei  – HACCP –ul se aplică din 2007. Statul nu a făcut aceste investiţii şi acum trebuie să 

facem noi. D-l Ciuciulete s-a exprimat greşit „le dăm”. Noi nu le dăm, noi repartizăm din bugetul local, 
adică al cetăţenilor oraşului Jimbolia la toate instituţiile care sunt subordonate Consiliului Local, procentual 
din ce avem. Noi repartizăm, sper eu chibzuit, cu înţelepciune, banii cetăţenilor, să asigurăm toată sfera de 
activitate. Ce am votat noi nu este un buget de dezvoltare, e un buget de avarie, de asigurare a unor bugete 
proaste din anii precedenţi pe care acum începem să le decontăm. 

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 23 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
activităţii de lupte libere din cadrul structurii Club Sport iv Şcolar al Liceului Tehnologic Jimbolia. 

D-l Ciuciulete – au solicitat suma de 75.000 lei, dar nu le putem da decât 35.000 lei. Au prezentat o 
listă cu cheltuielile pe care le au, inclusiv suma de 5.000 lei pentru medicamente şi recuperare în caz de 
accidentări. În caz de accidentare medicamentele provin din asigurări. Au mai ataşat rezultatele pe care le au 
sportivii, clubul are într-adevăr rezultate bune. 

D-l Bâcă – probabil au nevoie de aceste medicamente pentru trusa de prim ajutor a bazei sportive. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 24 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind alocarea de fonduri din bugetul local pentru susţinerea 
unor activităţi sociale desfăşurate de Asociaţia Societatea de caritate Blythswood Romania, filiala 
Banat. 

D-l Ciuciulete – este poate singura instituţie caritabilă care face nişte lucruri deosebite cu copiii. 
Sunt copii cu mari deficienţe, au un grup de aproximativ 90 de copii. A cerut o sumă mare, 189.000 lei, dar 
primeşte 66.000 lei, ca şi anul trecut. 

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 25 
 
 

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

 Scrob Radu Nicolae 
 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

  




