
 
 
JUDEŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 8081 din 12.09.2016 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane prin care 

se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016; 
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 2016, după cum urmează: 
 

      - mii lei – 
COD          TRIM III            

VENITURI – TOTAL                  195,50 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit     040201              5,70 
2. Sume defalcate din TVA       110202          161,20 
3. Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care 
    beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţă- 
    mântul de masă        430230 28,60 
  
CHELTUIELI – TOTAL                  195,50 
1. Alte servicii publice generale      5402               5,70 
 - cheltuieli de personal      540210   5,70 
2. Învăţământ        6502           189,80 
 - cheltuieli de personal      650210          161,20 
 - ajutoare sociale       650257 28,60 
  
 
  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter  
Reparatoriu şi contencios administrativ al  Instrituţiei  
Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 
- DGFP Timiş. 

 
Nr.  156    din 13 septembrie 2016            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                           Böss Hademar-Gunthard     
     CONTRASEMNEAZĂ, 

                           SECRETAR, 
                                                 Niţoi Ionel   
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

HOTĂRÂREA  
privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr. 5156 din 10.04.2007 
încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare 
efectuate pe raza oraşului Jimbolia  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7955 din 06 septembrie 2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului şi Registrul Agricol prin care se propune modificarea şi completarea contractului de 
concesiune nr. 5156 din 10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru 
serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi art. 45 din Legea 
administraţiuei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Contractul de concesiune nr. 5156 din 10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM 

ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia se 
modifică şi se completează, prin act adiţional, după cum urmează: 

 
I. Art. 2 (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Serviciul public de salubrizare din oraşul Jimbolia, cuprinde următoarele activităţi: 
    a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
    b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora.” 

c) sortarea deşeurilor municipaleşi a deşeurilor simiulare în staţiile de sortare; 
d) acţiuni ecologice.” 

 
II. La art. 7, după alineatul 1 se adaugă alineatul (2) care va avea următorului cuprins: 
“(2) Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte 
ori autoritatea administraţiei publice locale o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări 
tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investiţii noi impuse de 
modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor, 
care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o 
creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia  ca durata maximă 
a contractului să nu depăşească 49 de ani. 
Prelungirea va fi aprobată de concedent. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, 
printr-un act adiţional încheiat între concesionar şi concedent sau asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, în baza mandatului primit.” 
 
III. La art. 10, după alineatul 4 se adaugă 2 noi alineate, alineatele (5) şi (6) care vor avea următorului 
cuprins: 
“(5) Concedentul se obligă la stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de 
salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
(6) Concedentul se obligă la plata serviciilor serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în 
condiţiile prevăzute la alin. (5).” 
 



IV. La art. 11, după alineatul 10 se adaugă 3 noi alineate, alineatele (11), (12) şi (13) care vor avea 
următorului cuprins: 
“(11) Concesionarul are dreptul la prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de 
delegare a gestiunii. 
(12) Concesionarul are dreptul la modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a 
echilibrului contractual. 
(13) Concesionarul are dreptul la exclusivitatea prestării  serviciului de salubrizare pe raza unităţii 
administrative-teritoriale a oraşului Jimbolia.” 
 
V. După art. 14 se adaugă un nou articol, art. 14^1 care va avea următorului cuprins: 
“Art. 14^1 (1) În funcție de natura activităților prestate, pentru asigurarea finanțării serviciului de 
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract. 
(2) În situația prevăzută la Art. 14^1, lit. a), concedentul, împreună cu concesionarul au obligația să 
țină, la zi, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii. 
(3) Concedentul are obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor Art. 10 alin. (5), și să 
deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la 
utilizatorii fără contract. După stabilirea și aprobarea taxei speciale de salubrizare, între concesionar 
și concedent se va încheia un Act Adițional care să prevadă modalitatea concretă de impunere și 
încasare a taxei de la utilizatorii fără contract de către Primăria orașului Jimbolia și de plată a 
acesteia către concesionar de către concedent. 
(4) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele 
ofertate nu au avut la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor 
se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile 
realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăși nivelul 
tarifului actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.” 
 
VI. La art. 15, după alineatul 7 se adaugă 3 noi alineate, alineatele (8), (9) şi (10) care vor avea 
următorului cuprins: 
”(8) Concedentul are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, 
depozitate în recipiente amplasate în aria lui teritorială. 
(9) Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de 
către alte persoane decât operatorii licențiați pentru prestarea activității în aria de delegare 
respectivă constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii. 
(10) Serviciul de salubriare se organizeaă și funcționează pe baza următoarelor principii: 

a) protecția sănătății populației; 
b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor; 
c) responsabilitatea față de cetățeni; 
d) conservarea și protecția mediului înconjurător; 
e) asigurarea calității și continuității serviciului; 
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 
g) nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor; 
h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 
i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici; 
j) securitatea serviciului; 
k) dezvoltarea durabilă.”  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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; 
-   Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
-   S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 

 
Nr.  157   din 13 septembrie 2016                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       Böss Hademar-Gunthard     
              
          CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                 SECRETAR, 
         Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea reprezentantului oraşului Jimbolia în 

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul TIMI Ş 
 
 

Consiliul local oraşului Jimbolia 
             Având în vedere referatul nr. 7557 din 12.09.2016 al Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice; 

În temeiul Statutului Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul 
TIMIŞ; 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin.(2) lit.(d), alin. (6) lit. „a” pct. 9 şi art. 125  
alin. (l) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. – Se desemnează domnul Postelnicu Darius Adrian, Primarul oraşului 
Jimbolia, cetăţean român, născut la data de  21.02.1971 în Jimbolia, cu domiciliul în 
Jimbolia, str. Emerich Bartzer nr. 16, posesor al CI, seria TM, nr. 878017, eliberat de 
SPCLEP Jimbolia la data de 02.02.2011, ca reprezentant al Oraşului Jimbolia în Asociaţia 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul TIMIŞ . 
 

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 ; 
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- APDT Timiş. 

 
  
 Nr.   158 din 13 septembrie 2016                                     Preşedinte de şedinţă  
                                        Böss Hademar-Gunthard     

 
 
 
Contrasemnează 
      Secretar 
     Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 13 septembrie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 

Preşedinte de  şedinţă: d-l Böss Hademar-Gunthard. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15. 
Absenţi – d-l Toth gabor şi d-şoara Siminiuc Tatiana. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 497 din 08.09.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr. 5156 din 

10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Oraşului Jimbolia în „Asociaţia pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş”. 
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 147 din 25 august 2016 preşedinte de şedinţă este 
d-l Böss Hademar-Gunthard. 
 

D-l Böss – având în vedere prezenţa d-lui Meszaros la şedinţă şi ţânând cont ca mandatul dânsului a 
fost validat în şedinţa de constituire a consiliului local, îi dau cuvântul în vederea depunerii jurământului. 

D-l Meszaroş depune jurământul. 
 
D-l Böss prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
D-l Postelnicu – s-au primit bani pentru salariile profesorilor. 
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 156 
 

D-l Böss prezintă referatul privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr. 
5156 din 10.04.2007 încheiat cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 

D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 157 
 

D-l Böss prezintă referatul privind desemnarea reprezentantului Oraşului Jimbolia în 
„Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timi ş – APDT Timiş”. 

D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 158 

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

  Böss Hademar-Gunthard 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 
 


