
 
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. 8749 din 12.12.2014  al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane 

prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2014; 
Având în vedere OUG nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat 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                            3.192,44 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201      0,02  
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt. descentralizate  110202            598,85 
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  110206         2.593,57 
 
CHELTUIELI – TOTAL                  3.192,44 
1. Învăţământ       6502               574,85 
 - cheltuieli de personal     650210   574,85 
2. Cultura, recreere şi religie     6702    112,14 
 - cheltuieli de capital      670271   112,14 
3. Asigurări şi asistenţă socială     6802      24,00 
 - asistenţă socială      680257     24,00 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică    7002            2.481,45 
 - cheltuieli de capital      700271           2.481,45 
  
 

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. 
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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. 8760 din 15 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 suplimentează punctul 1 – Cadastru 

imobiliar-edilitar + bancă de date cu suma de 422,10 mii lei, se suplimentează 
punctul 6 – Construire Şcoală de Arte şi Meserii (SAM) cu suma de 2.059,35 mii lei 
şi se suplimentează punctul 7 – Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, contituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia cu suma 
de 112,14 mii lei, rezultând un Total Cap. A de 3.541,18 mii lei şi un TOTAL 
GENERAL de 5.065,18 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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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 15 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 Ciofiac şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel – 

secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 460 din 11.12.2014. 

 
ORDINE DE ZI  

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
2. 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 prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014. 
D-l Postelnicu – în urma rectificării bugetului de stat au fost repartizate sume defalcate din 

TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi plata arieratelor. A fost rugămintea prefectului să 
urgentăm aprobarea rectificării bugetelor pentru a se putea face plăţi până în 19.12.2014. 

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

HOTĂRÂREA NR. 216 
 

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

D-l Tinei – ce societăţi primesc aceşti bani? 
D-l Postelnicu – Gauss pentru Cadastru imobiliar, Confort pentru Campus şi Coniz Romarg 

pentru împăduriri. 
D-l Barna supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 217 
 

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  




