
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 2015 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 10042 din 21.12.2015 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 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 a bugetului instituţiilor  

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015, după cum 
urmează : 

- La Cap. B– Lucrări noi, se introduce un punct  nou 4 – Cabine de baie (Spital), în 
valoare de 22 mii lei, rezultând  un Total Cap. B de 125 mii lei, un Total Cap. C de 
269,35 lei și un Total General de 394,35 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 
- Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia. 

 
Nr.  247   din 22 decembrie 2015            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                Csutak Barbara Matilda 
    
          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 2015  
 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr. 10041 din 21.12.2015 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 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 rectifică bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din 

bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:                     
 
                                                                                                                       -mii lei- 
         COD       TRIM.  
                      IV 
VENITURI-TOTAL                 22,00 
1. Donaţii şi sponsorizări      371001   22,00 
 
CHELTUIELI-TOTAL                 22,00 
1. Sănătate        6610    22,00 
 - cheltuieli de capital      661070   22,00 
  
 
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.  248    din  22 decembrie 2015                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                    Csutak Barbara Matilda 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi  Ionel 
 
 
 
 
 



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 decembrie 2015 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-na Csutak Barbara Matilda. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absentează – dl. Prcsina Iancu Constantin. 
Din partea executivului participă:d-l Postelnicu Darius Adrian-primar și d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 544 din 18.12.2015. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2015. 

 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr.224 din 17 decembrie 2015 preşedinte de 
şedinţă este d-na Csutak Barbara Matilda. 
D-na Csutak supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii a bugetului instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2015. 
D-l Postelnicu:Dacă îmi permiteți, aș vrea să precizez faptul că am fost nevoiți să convocăm 
această ședință deoarece Spitalul Dr.Karl Diel a primit o sumă de bani, sumă provenită din 
sponsorizări, și ca atare Consiliul Local trebuie să adopte aceste hotărâri pentru ca managerii 
Spitalului să poată investi acești bani. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 247 

 
 

D-na Csutak prezintă referatul privind rectificarea bugetului institu ţiilor publice şi 
activităţilor finan ţate din venituri proprii şi bugetul local pentru anul 2015. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se   
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 248 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-na Csutak 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,  

                                                                                Csutak Barbara Matilda 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


