
 
 
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. 7796 din 10.11.2014 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 IV 

VENITURI – TOTAL                                548,81 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit    040201     48,01  
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate 110202     91,00 
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206   409,80 
CHELTUIELI – TOTAL                     548,81  
1. Învăţământ       6502                 67,00 
 - cheltuieli de personal     650210     37,00 
 - bunuri şi servicii      650220                30,00 
2. Asigurări şi asistenţă socială     6802      75,00 
 - cheltuieli de personal     680210     75,00 
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002               409,81 
 - cheltuieli de capital      700271   409,81 
4. Transporturi       8402                 - 3,00 
 - cheltuieli de personal     840210     - 3,00 
 
           Art. 2. – Se validează Dispoziţa primarului oraşului Jimbolia nr. 409 din 07 noiembrie 
2014 privind rectificare bugetului local pentru anul 2014. 
                                                                               

Art. 3. – 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.  192 din 11 noiembrie 2014         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                    Toth Gabor 

    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. 7780 din 10 noiembrie 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       TRIM.  
                      IV 
VENITURI-TOTAL                 42,00       
1.Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate   331013     7,00 
2. Venituri din contractele încheiate cu CASS   331021              39,00 
3. Alte venituri din prestări servicii ţi alte activităţi   331050   - 4,00  
CHELTUIELI-TOTAL                 42,00  
1. Sănătate        6610    39,00 
 - cheltuieli de personal     661010              39,00 
2.Asigurări şi asistenţă socială     6810            7,00  
 - cheltuieli de personal     671010              7,00  
3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7010    - 4,00 
 - cheltuieli de personal     701010   - 4,00 

                               
   

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. 

 
Nr. 193 din 11 noiembrie 2014                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Toth Gabor 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare  pentru apartamentul nr. SAD 4 
din imobilul situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimi rescu, nr. 52 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.  7827 din 11.11.2014 al Serviciului urbanism prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul local a raportului de evaluare pentru apartamentul nr. SAD 4 din 
imobilul situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, întocmit de către P.F. Ursulescu 
Ioan Remus;  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, art.123 alin. (3) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru apartamentul nr. SAD 4 din imobilul 

situat în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, după cum urmează: 
 

Data întocmirii 
raportului de 

evaluare 

Nr.c
rt. 

Locul de amplasare 
a imobilului 

Nr. CF./ 
Nr. Cadastral 

Firma 

Suprafaţa terenului 
cotă parte 

(mp) 
Suprafaţa 

construită la sol 
(mp) 

Valoare 
construcţie 

(nu conţine TVA) 
Valoare teren cotă 

parte  
(nu conţine TVA) 

lei 
22.10.2014 1. Str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 
52, ap. SAD 4 

400109-C1-U4 
/ 2308/1/IV P.F Ursulescu 

Ioan Remus 

2222/4358 
(51%) 

 
562,19 

53.180 
 

57.950 

VALOARE TOTAL Ă APARTAMENT SAD 4 (construcţie şi teren aferent)      111.130 lei (nu conţine 
TVA) 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului-  
judeţul Timiş ; 

- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism; 
- Comisiei pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale. 
 

Nr.  194   din 11 noiembrie 2014              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Toth Gabor 
          
                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel 
 
 
 



 
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. 7788 din 10 noiembrie 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 cap. A – Lucr ări în continuare, se suplimentează punctul 6 – Construire Şcoală 
de Arte şi Meserii (SAM) cu suma de 409,81 mii lei, rezultând un TOTAL CAP. A de 
1.347,59 mii lei şi  un TOTAL GENERAL de 2.811,59 mii lei. 

 

           Art. 2. – Se validează Dispoziţa primarului oraşului Jimbolia nr. 410 din 07 noiembrie 
2014 privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2014 din bugetul local. 
                                                                               

              

Art. 3. – 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.   195 din 11 noiembrie 2014                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                        Toth Gabor  
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
      SECRETAR 
                                                          Niţoi Ionel  
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 11 noiembrie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Toth Gabor. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.  
Absentează:  d-l Ciuciulete, d-l Gorgan, d-l Kasa şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3408 din 06.11.2014. 

 
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 însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 52, ap. 4. 

Plus la ordinea de zi 
1.Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2014 din bugetul local. 
 

Conform HCL nr.  174 din 23 octombrie 2014 preşedinte de şedinţă este d-l Toth Gabor. 
D-l Toth supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Toth supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Toth prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 192 
 

D-l Toth prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2014. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 193 
 

D-l Toth prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului situat în 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 52, ap. 4. 

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 194 

 
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2014 din bugetul 

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

HOTĂRÂREA NR. 195 
 

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

  Toth Gabor 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




