
           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 Barna Petru Ladislau se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 
luni.  

 
 

Nr.  212 din  08 decembrie 2014 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Barna Petru Ladislau 

                                  
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 8516 din 05.12.2014  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                             - 582,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201  - 34,00  
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate  110202           - 192,00 
3. Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 390203       0,50 
4. Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 390207     - 6,50 
5. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală  420265     50,00 
6. Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru  
   finanţarea unor activităţi      430220 - 400,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL                   - 582,00 
1. Autorit ăţi publice       5102    - 22,00 
 - bunuri şi servicii      510220   - 22,00 
2. Dobânzi        5502    - 33,00 
 - dobânzi       550230   - 33,00  
3. Învăţământ       6502             - 192,00 
 - cheltuieli de personal     650210 - 192,00 
4. Sănătate        6602      50,00 
 - transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltu- 
              ielilor curente din domeniul sanataţii   660251     50,00 
5. Cultura, recreere şi religie     6702  - 450,00 
 - bunuri şi servicii      670220   - 50,00 
 - cheltuieli de capital      670271 - 400,00 
6. Asigurări şi asistenţă socială     6802    - 50,00 
 - asistenţă socială      680257   - 50,00 
7. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002                 20,00 
 - bunuri şi servicii      700220   - 30,00 
 - cheltuieli de capital      700271     50,00 
8. Agricultura       8302    - 15,00 
 - bunuri şi servicii      800220   - 15,00 
9. Transporturi       8402               110,00 
 - bunuri şi servicii      840220   100,00 
 - cheltuieli de capital      840271     10,00 
  
 
 
 
 



 
 

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. 
 

Nr.   213   din 08 decembrie 2014         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                         Barna Petru Ladislau 

    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. 8517 din 05.12.2014 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                 50,00       
1.Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
   curente din domeniul sănătăţii     431000   50,00 
CHELTUIELI-TOTAL                 50,00  
1. Sănătate        6610    50,00 
 - bunuri şi servicii      661020              50,00 

      
                           

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.   214   din 08 decembrie 2014                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Barna Petru Ladislau 
 
    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. 8519 din 05 decembrie 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 reduce punctul 7 – Îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de 
ameliorare Jimbolia cu suma de 400 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 947,59 mii 
lei  

- La Cap. B – Lucrări noi, se suplimentează punctul 2 – Reabilitare căi de acces şi 
drumuri publice în oraşul Jimbolia cu suma de 10 mii lei, rezultând un Total Cap. B 
de 990 mii lei 

- La Alte cheltuieli de investiţii, se suplimentează punctul 1 – Studii şi proiecte cu 
suma de 50 mii lei, rezultând un Total Alte cheltuieli de investiţii de 391 mii lei, 
Total Cap. C de 534 mii lei şi un TOTAL GENERAL DE 2.471,59 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.   215   din  08 decembrie 2014                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                   Barna Petru Ladislau 
 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
      SECRETAR 
                                                          Niţoi Ionel  

 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 08 decembrie 2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Barna Petru Ladislau. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.  
Absentează:  d-l Kaba, d-l Meszaros, d-l Prcsina, d-l Tinei şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 455 din 03.12.2014. 

 
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. 

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

Conform HCL nr.  212 din 11 noiembrie 2014 preşedinte de şedinţă este d-l Barna Petru Ladislau. 
D-l Barna supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Barna supune aprobării plusul la ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Barna prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 213 
 

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

D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 214 
 

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

D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 215 
 

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

 Barna Petru Ladislau 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  




