
           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 Bâcă Ioan se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni.  
 
 

Nr.  20 din  13 februarie 2015 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Bâcă Ioan 

                                  
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                            Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia 
cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1043 din 12 februarie 2015 al serviciului buget, contabilitate, 

patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin 
Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 35 
alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale şi CAP. 2 al anexei 8 din Legea nr. 
186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă asocierea Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia cu Judeţul 

Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

Art. 2.  – Se aprobă finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în condiţiile 
şi cu respectarea contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cu suma de 200 mii lei, astfel: 

- 100 mii lei din bugetul local aprobat pentru anul 2015, capitolul bugetar 68.02 – 
Asistenţă socială; 

- 100 mii lei la o viitoare rectificare a bugetului local. 
Art. 3 . – Se mandatează primarul oraşului Jimbolia, în calitate de ordonator principal de 

credite, să încheie contractul de asociere. 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Conpartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

 
Nr. 21/ 13 februarie 2015       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                                   Bâcă Ioan   
    
      CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 

 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 

Văzând referatul nr. 1044 din 12 februarie 2015 al Serviciului buget, 
contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea bugetului local 
pe anul 2015; 
  Tinând cont de prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 
2015, de adresa nr. 1304/28.01.2015 emisă de D.G.F.P.Timiş şi de Ordinul nr. 
159/38/2015 al MDRAP şi MEFP; 
  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 2015  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; 
- DGRFP; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală. 

 
 
Nr.    22      din 13 februarie 2015          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      Bâcă Ioan   
   
 
          
    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 2015 
 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1078 din 12.02.2015 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 2015; 
  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 2015, 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.   23  din 13 FEBRUARIE 2015                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Bâcă Ioan    
   
 
          
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi  
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind modificarea Listei de investiţii  pentru anul 2015 din bugetul local 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1032 din 11 februarie 2015 al Serviciului Urbanism  şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii finanţate din bugetul local, pentru anul 
2015; 

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 2015 din bugetul local, după cum 

urmează : 
- La Cap. A – Lucrări în continuare, se reduce punctul 1 – Cadastru imobiliar-edilitar + bancă 

de date cu suma de 482,10 mii lei, se reduce punctul 2 – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în 
sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş 
Jimbolia, jud. Timiş cu suma de 314,78 mii lei, se suplimentează punctul 3 – Actualizare Plan 
Urbanistic General cu suma de 53 mii lei, se reduce punctul 4 – Bază sportivă multifuncţională Clarii 
Vii cu suma de 41 mii lei, se reduce punctul 5 – Construire Şcoală de Arte şi Meserii (SAM) cu suma de 
2.469,16 mii lei, se reduce punctul 6 – Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împăduirea terenurilor 
agricole degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia cu suma de 300 mii lei, se 
suplimentează punctul 7 – Teren sport baschet cu suma de 5 mii lei, se suplimentează punctul 8 – 
Reabilitare bază sportivă din centrul orașului cu suma de 687 mii lei și se introduce un punct nou 9 – 
Reabilitare căi de acces şi drumuri publice în oraşul Jimbolia în valoare de 40 mii lei, rezultând un Total 
Cap. A de 955 mii lei; 

- La Cap. B – Lucrări Noi , se elimină punctul 2 – Reabilitare căi de acces şi drumuri publice în 
oraşul Jimbolia în valoare de 260 mii lei și se introduce un punct nou 2 – Reabilitare piață 
agroalimentară în valoare de 1.350 mii lei, rezultând un Total Cap. B de 1.450 mii lei; 

- La Cap. C – Dotări , se suplimentează punctul 1 – Instalație mobilă de tratare apă cu suma de 
40 mii lei, se elimină punctul 2 – Stație comunicare radio, se elimină punctul 3 – Sistem supraveghere 
video ITL în valoare de 6 mii lei, se suplimentează punctul 4 care devine punctul 2 – Mobilier parcuri de 
joacă cu 40 mii lei și se elimină punctul 5 – Licențe SOFT în valoare de 10 mii lei, rezultând un Total 
Dotări de 130 mii lei; 

- La Alte cheltuieli de investiții  se reduce punctul 1 – Studii și proiecte cu 155 mii lei, rezultând 
un Total Alte cheltuieli de 236 mii lei, Total Cap. C de 366 mii lei şi un TOTAL GENERAL de 2771 
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.  24    din  13 februarie 2015                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                   Bâcă Ioan 
                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
      SECRETAR 
                                                            Niţoi Ionel  



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 2015 

 
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
 Văzând referatul 1063 din 12 februarie 2015 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 2015; 
 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 2015, 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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                                                                                          Bâcă Ioan 
     
        
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                     SECRETAR 
                                                      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
de abrogare a unor hotărârii ale Consiliului Local Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  1058 in 12.02.2015 al Serviciului APL prin care se propune 

abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Jimbolia; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 

nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 17 din 23.01.2014  
privind prelungirea contractului de asociere încheiat între Oraşul Jimbolia şi Clubul 
Sportiv „Handbal Club” Jimbolia. 

Art. 2. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 14 din 22.01.2015  
privind  alocarea  sumei de 10.000 lei pentru plata deplasării grupului de tineri jimbolieni 
la Întâlnirea Europeană a Tinerilor din oraşul Verneuil Sur Avre, Franţa. 

Ar. 3. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 204 din 20.11.2014  
privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia cu  Asociaţia Clubul de Fotbal Marcel 
Baban în vederea susţinerii unor activităţi sportive. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 
Relaţii Internaţinale, Relaţii Publice; 
- Serviciului Buget Contabilitate; 
- ONG-urilor prevăzute la art. 1-3. 
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                                 Bâcă Ioan 

 
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel  
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 13 februarie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia 

 
Preşedinte de şedinţă: d-l Bâcă Ioan. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.  
Absentează:  d-l Prcsina 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. 44 din 09.02.2015. 

 
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul Local Jimbolia 

cu Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii finanţată din bugetul local pentru anul 
2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii finanţată din bugetul instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor Hotărâri ale Consiliului Local Jimbolia. 
 

 Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă urmează d-l Bâcă Ioan, drept pentru care se 
aprobă HOTĂRÂREA nr.  20 

D-l Bâcă supune aprobării ordinea de zi  care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia prin Consiliul 

Local Jimbolia cu Judeţul Timi ş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea finanţării C ăminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

D-l Postelnicu – la acest punct pe ordinea de zi, Consiliul Judeţean alocă 800 de mii lei, ca şi în 
anul trecut. Noi alocăm acum 100 de mii lei, şi la o rectificare bugetară încă 100 mii lei. 

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

HOTĂRÂREA NR. 21 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015. 
D-l Postelnicu – bugetul ca şi structură e acelaşi ca şi anul trecut, cu mici ajustări referitoare la 

sume. Bugetul este mai mic decât anul trecut. Nu se mai alocă bani pe criteriul 4. 
D-l Gorgan – pe noua lege fiscală consiliile judeţene nu-şi mai au rolul şi sensul, în ideea în care 

nu mai alocă niciun leu către unităţile administrativ teritoriale. 
D-l Postelnicu – am încercat să păstrăm sumele la nivelul anului trecut, dar efortul bugetului 

este mai mare pentru că sunt mai mici cotele alocate de la Guvern, atât pentru sănătate cât şi la şcoli. 
D-l Tinei  – în referat este o notă care prevede că cheltuielile de personal sunt cu 230 mii lei mai 

mic decât în anul 2014. 
D-l Postelnicu – ca în fiecare an, la plafonul de salarii, noi şi instituţiile subordonate primim mai 

puţini bani, nu se acoperă salariile pentru tot anul. După jumătatea anului, la rectificările de buget se 
alocă şi diferenţele. Este un lucru cu care ne confruntăm de ani de zile. 



D-l Tinei – dacă aprobăm aşa şi nu se rectifică, nu se mai alocă sume, ce facem cu aceşti 
oameni. 

D-l Postelnicu – nu au fost cazuri şi sperăm că nu se va întâmpla nici în acest an. 
D-l Kasa – la învăţământ avem un necesar de fonduri pentru anul 2015? Cât e acoperit? 
D-l Postelnicu – aproximativ 80%, dar necesarul lor cuprinde şi lucrări de investiţii care vom 

vedea în ce măsură le putem realiza. 
D-l Meszaros – nu cred că vom ajunge să nu mai putem plăti salariile. 
D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  14 voturi “pentru” şi o 

“abţinere” (D-l Tinei) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 22 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea bugetului institu ţiilor publice finan ţate din 
venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

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

HOTĂRÂREA NR. 23 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea listei de investiţii finan ţată din bugetul local 
pentru anul 2015. 

D-l Postelnicu – pe viitor lista de investiţii va fi aprobată odată cu bugetul local. Am cuprins 
campusul pe care acum îl scoatem pentru că avem semnale că nu se va finanţa. 

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

HOTĂRÂREA NR. 24 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii finan ţată din bugetul 
institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2015. 

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

HOTĂRÂREA NR. 25 
 

D-l Bâcă prezintă referatul privind abrogarea unor Hot ărâri ale Consiliului Local Jimbolia. 
D-l Postelnicu – este altă legislaţie care reglementează finanţarea ONG-urilor. Din acest an vom 

merge pe această legislaţie, din acest motiv abrogăm aceste hotărâri prin care s-au alocat fonduri pentru 
fotbal, handbal şi pentru asociaţia tinerilor, care vor putea depune proiecte pe noul program de finanţare 
pe care o să îl prezentăm în şedinţa ordinară. 

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

HOTĂRÂREA NR. 26 
 
 

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

 Bâcă Ioan 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


