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

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  1497 din 26.02.2014 al serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 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 rectifică bugetul local pe anul 2014, după cum urmează: 
 

-mii lei- 
COD  TRIM I 

VENITURI – TOTAL                           2.540,00 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit    04.02.01   10,00 
2. Sume de la bugetul de stat pentru FEN    42.02.20       1.004,29 
3. Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 42.02.62   99,10 
4. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală  42.02.65   14,78 
8. Fondul European de Dezvoltare Regionala   45.02.01       1.411,83 
  
CHELTUIELI – TOTAL                2.540,00   
1. Autorit ăţi publice       51.02             610,00 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 51.02.56 600,00 
 - asociaţii şi fundaţii      51.02.59   10,00 
2. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    70.02               14,78 
 - cheltuieli de capital      70.02.71            14,78 
3. Transporturi       84.02          1.915,22 
 - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 84.02.56       1.915,22 

 
 
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. 44   din 27 februarie 2014          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                          Scrob Radu Nicolae 
 
 

    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 2014 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 1436 din 26 februarie 2014 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 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 rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi  
subvenţii din bugetul local pe anul 2014, după cum urmează: 
                                   -mii lei- 
 
     Cod TOTAL Trim. Trim. Trim.   Trim. 
          AN      I    II   III    IV 
VENITURI-TOTAL         3,25 14,75 -1,50 -3,50    -6,50 
1.Venituri din contractele încheiate 
cu direcţiile de sănătate publică 
din sume alocate de la bugetul de 
stat             331030   -37,50 -10,50 -6,00   -10,50  -10,50 
2.Venituri din contractele încheiate 
cu direcţiile de sănătate publică 
din sume alocate din veniturile 
proprii ale Ministerului Sănătăţii     331031    15,50    0  4,50   7,00     4,00 
3.Donaţii şi sponsorizări          371001    25,25  25,25    0     0       0 
CHELTUIELI-TOTAL        3,25 14,75 -1,50   -3,50    -6,50 
1.Sănătate            6610      3,25 14,75 -1,50   -3,50    -6,50 
    din care: 

- bunuri şi servicii          661020     -22,00           -10,50 -1,50   -3,50    -6,50 
- cheltuieli de capital        661071    25,25  25,25      0       0        0 

 
 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.  45     din 27 februarie 2014                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Scrob Radu Nicolae  
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  
 



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. 1467 din  26 februarie 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 2 – Reabilitarea 
şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea şi realizarea 
sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, 
judeţul Timiş cu suma de 14,78 mii lei rezultând un Total Cap. A de 735,78 mii lei 
şi un TOTAL GENERAL de 1.878,78 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. 46  din 27 februarie  2014                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  
                                 Scrob Radu Nicolae 
  
      
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
         SECRETAR 
                                                            Niţoi Ionel  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor  
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru  
anul 2014 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1437 din 25.02.2014 al Serviciului Urbanism  şi  

Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii a bugetului 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2014, după cum 
urmează: 
 

- La Capitolul C – Dotări, se adaugă un punct nou 6 – Rezetoscop (Spital) în 
valoare de 25.25 mii lei, rezultând un Total Dotări de 116,13 mii lei, şi un TOTAL 
GENERAL de  442,13 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.   47      din 27 februarie 2014             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Scrob Radu Nicolae 
    
          CONTRASEMNEAZĂ , 
         SECRETAR 
                                                            Niţoi Ionel  
                       



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

 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 27 februarie 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 Tinei şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 87 din 24.02.2014. 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 

venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local pentru anul 

2014. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi bugetul local, pentru anul 2014. 
 
Conform H C L 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 rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
D-l Postelnicu – este vorba de 15 mii lei care au fost alocaţi de către Ministerul Dezvoltării şi 

trebuie repartizaţi la Reabilitarea şi extinderea alimentaării cu apă Clarii Vii. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 44 

 
D-l Scrob prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 
D-l Postelnicu – d-l doctor Pop, medicul urolog de la Spital a obţinut o sponsorizare de 25,25 mii 

lei pentru achiziţionarea unui aparat medical la secţia de urologie. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 45 

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

pentru anul 2014. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 46 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind modificarea 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 Kasa – felicitări d-lui doctor. Ar trebui încurajaţi şi ceilalţi medici să facă acelaşi lucru. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 47 

  



 
 
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  

  




