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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 
2015 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4993 din 24.05.2016 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 
31 decembrie 2015; 

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie  

2015, după cum urmează: 
          LEI 
      Prevederi Prevederi Încasări 
      iniţiale  definitive realizate 
 
VENITURI – TOTAL   18.426.000 23.317.370 23.155.490 
1. Impozit pe profit                0          0            0 
2. Impozit pe venit         131.000      158.000      164.076 
3. Cote şi sume defalc.din impozitul pe venit 6.908.000   7.556.000   7.530.757 
4. Impozite şi taxe pe proprietate    2.983.000   2.983.000   3.004.477 
5. Sume defalcate din TVA     7.124.000   9.583.700   9.583.552 
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii        10.000        10.000        12.880 
7. Taxe pe servicii specifice            7.000          7.000          8.827 
8. Taxe pe utilizarea bunurilor       405.000      443.000      540.622 
9. Alte impozite şi taxe fiscale         22.000        22.000        25.403 
10. Venituri din proprietate        189.000      189.000      241.194 
11.Venituri din prestări servicii         50.000        50.000        56.562 
12.Venituri din taxe administrative         62.000        62.000        85.340 
13.Amenzi, penalităţi şi confiscări       227.000      227.000     247.812 
14.Diverse venituri         308.000      308.000     340.536 
15.Donaţii şi sponsorizări             0        77.250       77.275 
16.Venituri din valorificarea unor bunuri           0          46.000     405.211 
17.Subvenţii de la bugetul de stat            0   1.595.420     830.966 
 
          Credite     Credite       Plăţi 
           Iniţiale    definitive   efectuate 
TOTAL CHELTUIELI   20.786.000 25.677.370 21.605.512 
1. Autorităţi publice      3.090.000   2.958.000   2.842.230 
2. Alte servicii publice generale       447.000      762.000      686.253 
 - Serviciul de evidenţă a persoanelor      165.000      165.100      154.668 
 - Serviciul de pompieri       282.000      596.900      531.585 



3. Dobânzi          140.000      116.000      111.447 
4. Învăţământ       6.890.000   8.254.300   8.252.833 
5. Sănătate          450.000      613.000      609.541 
6. Cultura, recreere şi religie     2.995.000   2.677.750   2.295.778 
 - biblioteci publice          64.000        64.000        55.519 
 - muzee         102.000      106.400        89.139 
 - casa de cultură        611.000      710.750      659.106 
 - sport          476.000      307.600      257.264 
 - întreţinere grădini publice,parcuri   1.742.000   1.329.000   1.074.750 
 - culte               0      160.000      160.000  
7. Asigurări şi asistenţă socială    1.417.000   1.443.000   1.345.366 
 - asistenţă acordată pers. în vârstă           100.000      100.000      100.000        
 - asistenţă socială în caz de invaliditate   932.000      963.000      927.778 
 - ajutor social           20.000        20.000        13.808 
 - alte cheltuieli de asistenta socială      365.000      360.000      303.780 
8. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   3.746.000   4.169.420   2.298.142 
 - locuinţe         100.000      100.000        49.413 
 - alimentări cu apă        280.000      835.420      237.369 
 - iluminat public        550.000      550.000      453.706 
 - alte servicii de dezvoltare comunală  2.816.000   2.684.000   1.557.654 
9. Protecţia mediului (salubritate)       527.000      527.000      417.480 
10.Agricultura (Sera)           80.000        40.000        18.686 
11.Transporturi      1.004.000   4.116.900   2.727.756 
 - străzi          940.000   3.995.900   2.627.973 
 - transport şcolar          64.000      121.000        99.783 
EXCEDENT           1.549.978  
  
DEFICIT      -2.360.000  -2.360.000      

    
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 normative şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului 
 – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 
decembrie 2015 

 
Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4995 din 24.05.2016 al serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane prin care se propune  aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul localla data de 31 decembrie 2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată; 

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 contul de execuţie al bugetului instutuţiilor publice finanţate din  

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 decembrie 2015, după cum urmează: 
                                                                                                   lei 
TOTAL VENITURI    11.094.440 12.470.100  11.013.266 
1. Venituri din proprietate            2.000          2.000           3.158 
2. Venituri din dobânzi            0            0       2 
3. Venituri din prestări servicii    9.472.440 10.541.970    9.271.450 
4. Diverse venituri           92.000      117.000         45.335 
5. Transferuri voluntare        178.000      237.160       124.814 
6. Venituri din valorificarea unor bunuri          0           3.970           3.966      
7.Subvenţii de la alte administraţii    1.350.000   1.568.000    1.564.541 
TOTAL CHELTUIELI   11.182.790 12.558.450  11.051.993 
1. Învăţământ          510.000      590.000       344.648 
2. Sănătate       8.802.790   9.964.950    9.011.608 
3. Asistenţă socială      1.670.000   1.800.000    1.559.580           
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică        75.000        78.500         53.705 
5. Alte acţiuni economice        125.000      125.000         82.452 
DEFICIT           -88.350       -88.350        -38.727 
        

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
 Cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea casării sistemului de alimentare cu energie termică, 
punctului termic şi a reţelelor de transport energie termică în oraşul 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4834 din 19.05.2016 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune aprobarea casării sistemului de alimentare cu 
energie termică, punctului termic şi a reţelelor de transport energie termică în 
oraşul Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiuei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se aprobă casarea sistemului de alimentare cu energie termică, 

punctului termic şi a reţelelor de transport energie termică în oraşul Jimbolia, cu o 
valoare de inventar totală de 239.548 lei. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia încheierii  
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi  
a mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia 

 
 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4132 din  26.04.2016 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune  aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 
încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 82/1991, Hotărârii de Guvern nr. 
909/1997, Ordonanţelor de Guvern nr. 54/1997 şi nr. 112/2000; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă procesul verbal întocmit cu ocazia încheierii acţiunii de 
casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe uzate,  
la Primăria oraşului Jimbolia, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului controlul legalităţii, a aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  
pe anul 2016 la Primăria Ora şului Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând nota justificativă nr. 4895 din 23.05.2016 a serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea modificării 
şi completării statelor de funcţii pentru anul 2016 ale activităţilor finanţate de la 
bugetul local şi activităţilor autofinanţate; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin (3) lit. „b”, art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Statelor de funcţii ale 

activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 
2016,  conform anexelor 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  aprobarea înfiinţării „ străzii Agricultorilor”  în Oraşul 
Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4813 din 18.05.2016 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune aprobarea înfiinţării „ străzii Agricultorilor”  în 
Oraşul Jimbolia, pe terenul situat în partea de nord a oraşului, teren înscris în CF 
nr. 405240 Jimbolia, topo. 405240, în suprafaţă de 3.075 mp; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. 2, alin. (5) lit. c şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se înfiinţează strada Agricultorilor în oraşul Jimbolia, pe terenul 

situat în partea de nord a oraşului, teren înscris în CF nr. 405240 Jimbolia, topo. 
405240, în suprafaţă de 3.075 mp. 

Terenul face parte din domeniul public al Oraşului Jimbolia. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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                       Kasa Ioan Tiberiu 
    
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
     
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
de modificare a art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 194 din 

29.10.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al Statului Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din 

strada Calea Mărăşeşti 
 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Având în vedere referatul nr. 5014 din 25.05.2016 al Serviciului administraţie 
publică locală prin care se propune modificarea art. 4 al Hotărârea Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia nr. 194 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea trecerii din domeniul 
public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului Român a blocului de locuinţe 
nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti; 
  Având în vedere art. 10 alin. (2^5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pntru Locuinţe; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 115, alin. (1) lit. ''b'' din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republictă şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1. – Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 194 din 29.10.2015 
privind  

aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul public al Statului 
Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada Calea Mărăşeşti se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„ Art. 4. – Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1, 
identificate conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, rămân în proprietatea privată a 
oraşului Jimbolia.” 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală , integrare europeană şi relaţii 
internaţionale, relaţii publice ; 

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului;  
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea limitelor imobilelor înscriseîn CF nr. 404357 
Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/2 şi CF nr. 404356 Jimbolia, nr. topo. 
4913/1/1/3 situate în incinta Ştrandului termal Jimbolia 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7548 din 17.05.2016 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială prin care se propune modificarea limitelor imobilelor înscrise în CF nr. 
404357 Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/2 şi CF nr. 404356 Jimbolia, nr. topo. 
4913/1/1/3 situate în incinta Ştrandului termal Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. 2, alin. (5) lit. c şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1. – Se modifică limitele imobilelor înscrise în CF nr. 404357 Jimbolia, 

nr. topo. 4913/1/1/2 şi CF nr. 404356 Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/3 situate în 
incinta Ştrandului termal Jimbolia, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Limitele actuale ale imobilelor menţionate anterior sunt evidenţiate în anexa 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru controlul legalităţii, aplicării actelor cu 
caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  9913  din 15.12.2015  al Serviciului Administraţie Publică Locală, prin  

care se solicită aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului; 

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere 
a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare; 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3), alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de  

reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, în litigiul cu reclamanta SC SAIF TIM 
SRL, dosarul nr. 9434/30/2015*, aflat pe rolul Tribunalului Timş,  atât în primă instanţă cât şi în 
căi de atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii; 

(2) Preţul total al contractului (onorariul avocaţial) va fi de 3.000 lei, sumă prevăzută în  
bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice. 

Art. 2. – (1) Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de  
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia, în 20 de litigii având ca obiect 
transformarea amenzilor în muncă în folosul comunităţii,  atât în primă instanţă cât şi în căi de 
atac, cu dreptul de a propune şi administra probe, apărări şi de a invoca excepţii; 

(2) Preţul total al contractului (onorariul avocaţial) va fi de 8.000 lei (400 lei/litigiu), 
sumă  

prevăzută în bugetul local, capitolul 51.01.03  – Autorităţi publice. 
 Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia să semneze în numele şi pentru 
Oraşul Jimbolia şi Consiliul Local Jimbolia contractele de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
juridică. . 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului 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  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 15, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4944 din 23.05.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea, nr. 15, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995, fără licitaţie 
publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 imobilul înscris în CF 405198,  
situat în Jimbolia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 15, propus spre vânzare în baza Legii 
nr. 112/1995, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Nr. şi Data 
întocmirii rap. 
de eval. întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
Clădirii de 
locuit şi 

dependinţe 
(mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Bulancea 
Maria 

Str. C. D. 
Gherea nr. 

15 

405198 939 1889 din 
24.03.2016 

115 33 13.980 

   
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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.  103  din 26 mai  2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
    
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Aleea 
Cito, nr. 46, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4945 din 23.05.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 46, ap. 
1, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995, fără licitaţie publică, conform raportului de 
evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 imobilul înscris în CF 400416- 
C1, situat în Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 46, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
112/1995, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Nr. şi Data 
întocmirii rap. 
de eval. întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
Clădirii de 
locuit şi 

dependinţe 
(mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Rădăioasa 
Petrişor 

Aleea 
Cito, nr. 
46, ap. 1 

400416
-C1 

4787-
4789, 
14787, 
14788 

1917 din 
09.05.2016 

64,38 25.88 6.820 

   
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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.  104 din 26 mai  2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Peter 
Jung, nr. 8, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 112/1995 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4946 din 23.05.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 
1, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995, fără licitaţie publică, conform raportului de 
evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 imobilul înscris în CF 403822- 
C1-U2, situat în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
112/1995, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Nr. şi Data 
întocmirii rap. 
de eval. întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
Clădirii de 
locuit şi 

dependinţe 
(mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Cătană 
Mihai 

Peter 
Jung, nr. 
8, ap. 1 

403822
-C1-U2 

2184-
2185/I 

1908 din 
27.04.2016 

143,42 34,38 22.500 

   
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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.    105   din 26 mai  2016                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, Bl. 5/C, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 61/1990 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4947 din 23.05.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

privind  
însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 5C, ap. 1, 
propus spre vânzare, în baza Legii nr. 61/1990, fără licitaţie publică, conform raportului de 
evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 imobilul înscris în CF 400650-
C1-U16,  

situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 5/C, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 61/1990, 
după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Nr. şi Data 
întocmirii rap. 
de eval. întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
Clădirii de 
locuit şi 

dependinţe 
(mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Magda 
Monica -
Garofi ţa 

Mărăşeşti, 
Bl. 5/C, 

ap. 1 

400650
-C1-
U16 

311/3/I 1888 din 
10.03.2016 

45,07 - 26.910 

   
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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.  106     din 26 mai  2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, Bl. 39A, sc. C, etaj 2, ap. 84, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
85/1992 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4948 din 23.05.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 39A, 
sc. C, etaj 2, ap. 84, propus spre vânzare în baza Legii nr. 85/1992, fără licitaţie publică, conform 
raportului de evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 imobilul înscris în CF 400130- 
C1-U84, situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 39A, sc. C, etaj 2, ap. 84, propus spre vânzare în 
baza Legii nr. 85/1992, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Nr. şi Data 
întocmirii rap. 
de eval. întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
Clădirii de 
locuit şi 

dependinţe 
(mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Munteanu 
Maria 

Mărăşeşti, 
Bl. 39A, 
sc. C, etaj 
2, ap. 84 

400130
-C1-
U84 

400130
-C1-
U84 

1920 din 
09.05.2016 

27,60 - 16.810 

   
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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.  107   din 26 mai  2016                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. 
Mărăşeşti, Bl. 39A, sc. B, etaj 2, ap. 55, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
85/1992 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 4949 din 23.05.2016 al Serviciului Impozite şi Taxe Locale  

privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 39A, 
sc. B, etaj 2, ap. 55, propus spre vânzare în baza Legii nr. 85/1992, fără licitaţie publică, conform 
raportului de evaluare întocmit de către SC ”SAUROCAD” SRL;  
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), 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 imobilul înscris în CF 400130- 
C1-U55, situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 39A, sc. B, etaj 2, ap. 55, propus spre vânzare în 
baza Legii nr. 85/1992, după cum urmează: 

 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantul

ui 
 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Nr. şi Data 
întocmirii rap. 
de eval. întoc-

mit de SC 
SAUROCAD 

SRL 

Supraf. 
Clădirii de 
locuit şi 

dependinţe 
(mp) 

Supraf. 
anexe 
(mp) 

Valoarea 
clădirii    

(lei) 
fără TVA 

1. Şandor 
Aurel 

Mărăşeşti, 
Bl. 39A, 
sc. B, etaj 
2, ap. 55 

400130
-C1-
U55 

400130
-C1-
U55 

1890 din 
24.03.2016 

27,06 - 16.190 

   
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 
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

 
 
    Nr.  108 din 26 mai  2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    Kasa Ioan Tiberiu 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

            SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA  
privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 402456, 
topo. nr. 402456, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4950  din  23.05.2016 al Serviciului impozite şi taxe locale  

prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcţiei din 
oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 402456, topo. nr. 402456, 
cumpărat în baza Legii nr. 112/1995; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr. 112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr. 11/1997; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 101 din 20.03.2001 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent locuinţelor proprietarilor 
imobilelor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001, republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numiţilor Goci Gavrilă  şi  

Goci Edith a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 1, 
cuprins în C.F. nr. 402456, topo. nr. 402456, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995, în 
suprafaţă de 401 mp. 

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, 
în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale; 

 
Nr.  109   din  26 mai 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                 Kasa Ioan Tiberiu 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului LUPAŞCU SARA 
aflat în stare de insolvabilitate 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Având în vedere referatul nr. 4887 din 20.05.2016 al Serviciului impozite şi  

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 58 lei, 
reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului LUPAŞCU SARA cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 16, care a decedat în data de 
26.02.2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 265 şi 266 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 58 lei,  
reprezentând restituire ajutor încălzire, aplicată debitorului LUPAŞCU SARA, cu 
ultimul domiciliu în Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 16, care a decedat în 26.02.2016. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciul controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter 

reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 

 
        Nr.   110  din 26 mai 2016                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           
                    Kasa Ioan Tiberiu   
                                                  
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe 
din fondul locativ de stat pe anul 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.  4886 din 20 mai 2016 al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune aprobarea tabelelor de priorităţi pentru repartizarea de 
locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2016; 

Ţinând cont de prevederile art. 7, 16 din Legea locuinţei nr. 114/1996;   
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6)  

lit.”a” pct.17 şi  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă tabelele de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe 

din fondul locativ de stat pe anul 2016, conform ANEXELOR nr. 1 şi 2  care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului  judeţul Timiş ; 

- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin afişare şi presa locală . 

 
 

Nr.  111  din 26 mai 2016                    PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                          Kasa Ioan Tiberiu          
   
     
       CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, la cursul 
BNR valabil la data plăţii, a sumei de 5.980 EURO, necesară plăţii 
primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a 
oraşului Jimbolia  

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 4885 din 20.05.2016 al Serviciului impozite şi taxe  

locale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea din bugetul 
local a echivalentului în lei, la cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 5.980 
EURO, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea 
statului şi a oraşului Jimbolia; 
  Ţinând cont de prevederile art. 12 alin. 2 şi art. 34 din Legea nr. 260 / 
04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă alocarea din bugetul local a echivalentului în lei, 
la  

cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 5.980 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a Oraşului Jimbolia. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  
 şi contencios administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul  
Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Impozite şi Taxe locale 

 
Nr.    112   din 26 mai 2016            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Kasa Ioan Tiberiu 
       
 

 CONTRASEMNEAZĂ     
                                                           SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  
 
 
 
 



ROMÂNIA JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
  privind darea în folosinţă  gratuită a unei suprafeţe de 150 mp 

din terenul înscris în CF nr. 402616 Jimbolia, nr. topo. 402616, 
către Biserica Ortodoxă Română şi acordarea dreptului de 
superficie, în vederea construirii unei troiţe în Colonia Agricolă 
Clarii Vii 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 4858/24.05.2016 al Serviciului Urbanism  prin care se  

propune darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 150 mp din terenul înscris în 
CF nr. 402616 Jimbolia, nr. topo. 402616, către Biserica Ortodoxă Română şi 
acordarea dreptului de superficie în vederea construirii unei troiţe în Colonia 
Agricolă Clarii Vii, pe o durata existenţei construcţiei; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 124 şi art.45 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. –Se  atribuie în folosinţă gratuită suprafaţa de 150 mp, din terenul 

înscris în CF nr. 402616 Jimbolia, nr. topo. 402616, către Biserica Ortodoxă 
Română şi se acordă dreptul de superficie, în vederea construirii unei troiţe în 
Colonia Agricolă Clarii Vii, pe o durata de 50 de ani. 

 
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 
 

 
Nr. 113 din 26 mai 2016               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Kasa Ioan Tiberiu 
 

  CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea achiziţionării serviciilor de specialitate pentru evaluarea 
locuinţelor ANL 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  5011  din 25.05.2016  al Serviciului I.T.L. prin care se 
solicită  

aprobarea achiziţionarea serviciilor de specialitate pentru evaluarea locuinţelor 
A.N.L.; 

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată, art. 19^2, art. 19^3 alin. 
4^2 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, actualizată; 

În temeiul prevederilor alin. 36 alin.(9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea serviciilor de specialitate, autorizate 
conform  

legislaţiei specifice în vigoare, pentru evaluarea locuinţelor A.N.L. 
 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului 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  ; 

- Primarului Oraşului Jimbolia; 
 

Nr.  114   din 26 mai 2016              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Kasa Ioan Tiberiu                        

                                          
                                         CONTRASEMNEAZĂ  
        SECRETAR, 
                   Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
  privind aprobarea închiderii circulaţiei rutiere pe drumul aflat pe 

str. Gheorghe Doja din Oraşul Jimbolia, tronsonul cuprins între 
str. Republicii şi str. Avram Iancu, în zilele de miercuri şi 
sâmbătă ale săptămânii, între orele 06.00 – 13.00 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5066/26.05.2016 al Serviciului Urbanism  prin care se  

propune aprobarea închiderii circulaţiei rutiere pe drumul aflat pe str. Gheorghe  
Doja din Oraşul Jimbolia, tronsonul cuprins între str. Republicii şi str. Avram 
Iancu, în zilele de mircuri şi sâmbătă ale săptămânii, între orele 06.00 – 13.00; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”c”,şi art.45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. –Se  aprobă închiderea circulaţiei rutiere, pentru o perioadă de 12  

luni, pe drumul aflat pe str. Gheorghe Doja din Oraşul Jimbolia, tronsonul cuprins 
între str. Republicii şi Avram Iancu, în zilele de miercuri şi sâmbătă ale săptămânii, 
între orele 06.00 – 13.00. 
 Art. 2. – Măsurile organizatorice de închidere şi deschidere a circulaţiei pe 
stradă, curăţenia acesteia, precum şi redarea ei în circulaţia normală, vor fi 
asigurate de Primăria Oraşului Jimbolia. 

Art. 3. – 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 
 

 
Nr. 115 din 26 mai 2016               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Kasa Ioan Tiberiu 
 

  CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 mai 2016 în  şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de  şedinţă: d-l Kaşa Ioan Tiberiu. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 17. 
Din partea executivului participă:  d-l Niţoi Ionel, secretar. 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 281 din 18.05.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Prezentarea raportului de activitate al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia pentru trimestrul I 
al anului 2016. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi şi scoaterea acestora la concurs, la 
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, la 31.12 
2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor 
publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.12.2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării sistemului de alimentare cu energie termică, 
a punctului termic şi a reţelelor de transport energie termică. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia încheierii 
acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 
uzate la Primăria Oraşului Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Statelor de funcţii  pe 
anul 2016 la Primăria Oraşului Jimbolia. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării străzii “Agricultorilor” în Oraşul 
Jimbolia. 

9. Proiect de hotărâre de modificare a art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 194 
din 29.10.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al Statului Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din strada 
Calea Mărăşeşti. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor imobilelor înscrise în CF nr. 402937 
Jimbolia, nr. topo 402937 Jimbolia, CF404357 Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/2 şi Cf nr. 
404356 Jimbolia, nr. topo.4913/1/1/3. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor Oraşului Jimbolia, ale 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului oraşului Jimbolia  

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. C.D. Gherea nr.15, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia,  str. Aleea Cito nr. 46, ap. 1, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995. 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str.Peter Jung nr. 8, ap. 1, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 112/1995. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str.Mărăşeşti, bl. 5C, parter ap.1, propus spre vânzare, în baza  Decretului - 
Lege nr. 61/1990.  

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia,  str. Mărăşeşti, bl. 39, sc. C, ap. 84, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 
85/1992. 



17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilul situat în 
Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 39, sc. B, et. 2, ap. 55, propus spre vânzare, în baza Legii nr. 
85/1992. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului    
situat în oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, cuprins în C.F. nr. 402456-C1, cumpărat 
în baza Legii nr. 112/1995. 

19. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Lupaşcu Sara, aflat 
în stare de insolvabilitate. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de priorităţi pentru repartiţia de locuinţe 
din fondul locativ de stat pentru anul 2016. 

21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.980 euro, echivalentul în  lei la cursul 
BNR de la data plăţii, necesară plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în 
proprietatea statului şi a Oraşului Jimbolia. 

22. Probleme ale comisiilor de specialitate. 
23. Probleme ale Primăriei.  
24. Diverse.                                  

 
Şi plus la ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă  gratuită a unei suprafeţe de 150 mp din 
terenul înscris în CF nr. 402616 Jimbolia, nr. topo. 402616, către Biserica Ortodoxă 
Română şi acordarea dreptului de superficie, în vederea construirii unei troiţe în Colonia 
Agricolă Clarii Vii.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de specialitate pentru 
evaluarea locuinţelor ANL. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea închiderii circulaţiei rutiere pe drumul aflat pe str. 
Gheorghe Doja din Oraşul Jimbolia, tronsonul cuprins între str. Republicii şi str. Avram 
Iancu, în zilele de miercuri şi sâmbătă ale săptămânii, între orele 06.00 – 13.00 

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 68 din 12 aprilie 2016 preşedinte de 

şedinţă este d-l Kasa Ioan Tiberiu. 
D-l Kasa supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 12 aprilie 2016 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Kasa supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 28 aprilie 2016 care 

se aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Kasa supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 06 mai 2016 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Kasa supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 18 mai 2016 care se 

aprobă cu  unanimitate de voturi.  
D-l Kasa supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Kasa supune aprobării plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local 
la data  

de 31 decembrie 2015. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 94 
 



D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 
31.12.2015. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 95 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea casării sistemului de alimentare cu 

energie termică, a punctului termic şi a reţelelor de transport energie termică. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 96 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea procesului verbal întocmit cu ocazia 

încheierii acţiunii de casare, valorificare şi distrugere a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe uzate la Primăria oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 97 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea modific ării şi completării Statelor de 

funcţii  pe anul 2016 la Primăria Ora şului Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 98 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea înfiin ţării „ străzii Agricultorilor”  în 

Oraşul Jimbolia. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 99 



 
D-l Kasa prezintă referatul privind modificarea art. 4 al Hot ărârii Consiliului Local 

Jimbolia nr. 194 din 29.10.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului 
Jimbolia în domeniul public al Statului Român a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din 
strada Calea Mărăşeşti. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 100 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind  modificarea limitelor imobilelor înscriseîn CF nr. 

404357 Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/2 şi CF nr. 404356 Jimbolia, nr. topo. 4913/1/1/3 situate 
în incinta Ştrandului termal Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 101 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  juridică în vederea apărării intereselor 
Oraşului Jimbolia, ale Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi ale Primarului ora şului 
Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 102 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului 

situat în Jimbolia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 15, propus spre vânzare în baza 
Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 103 

 



D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului 
situat în Jimbolia, str. Aleea Cito, nr. 46, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 104 

D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului 
situat în Jimbolia, str. Peter Jung, nr. 8, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 105 

 
 
 
 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului 

situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 5/C, ap. 1, propus spre vânzare în baza Legii nr. 
61/1990 . 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 106 
 

D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului 
situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 39A, sc. C, etaj 2, ap. 84, propus spre vânzare în baza 
Legii nr. 85/1992. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 107 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind însu şirea raportului de evaluare a imobilului 

situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, Bl. 39A, sc. B, etaj 2, ap. 55, propus spre vânzare în baza 
Legii nr. 85/1992. 



D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 108 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind trecerea gratuit ă în proprietate a terenului 

aferent imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Mărăşeşti, nr. 45, ap. 1, cuprins în C.F. nr. 
402456, topo. nr. 402456, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 109 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 

LUPAŞCU SARA aflat în stare de insolvabilitate. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 110 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea tabelelor de priorit ăţi pentru 

reparti ţia de locuinţe din fondul locativ de stat pe anul 2016. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 111 

 
D-l Kasa prezintă referatul privind alocarea  din bugetul local a echivalentului în lei, 

la cursul BNR valabil la data plăţii, a sumei de 5.980 EURO, necesară plăţii primei 
obligatorii pentru locuin ţele aflate în proprietatea statului şi a oraşului Jimbolia. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 112 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind darea în folosinţă  gratuită a unei suprafeţe de  



150 mp din terenul înscris în CF nr. 402616 Jimbolia, nr. topo. 402616, către Biserica 
Ortodoxă Română şi acordarea dreptului de superficie, în vederea construirii unei troi ţe în 
Colonia Agricolă Clarii Vii. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 113 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea achiziţionării serviciilor de  

specialitate pentru evaluarea locuinţelor ANL. 
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 114 
 
D-l Kasa prezintă referatul privind aprobarea închiderii circula ţiei rutiere pe  

drumul aflat pe str. Gheorghe Doja din Oraşul Jimbolia, tronsonul cuprins între str. 
Republicii şi str. Avram Iancu, în zilele de miercuri şi sâmbătă ale săptămânii, între orele 
06.00 – 13.00. 

D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-na Ferescu prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 115 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Kasa 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,  
   Kasa Ioan Tiberiu 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel 

 
 


