
           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 Toth Gabor se alege preşedinte de şedinţă pentru  şedinţa din data de 

25 august 2017. 
 
 
 

Nr.  154 din 25 august 2017 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     
     Toth Gabor 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 161 din 22 
septembrie 2016 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
concesionării, a suprafeţei de 3.159 mp din terenul înscris CF nr. 403425, topo. 
259/3/2/1/1 pentru construire hală de depozitare/hală de producţie 
 
 
Consiliul local al oraşului, 
Văzând referatul nr. 7669 din 17.08.2017 al Serviciului Urbanism, Amenajarea  

Teritoriului prin care se propune modificare şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Jimbolia nr. 161 din 22 septembrie 2016 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 
vederea concesionării, a suprafeţei de 3.159 mp din terenul înscris CF nr. 403425, topo. 
259/3/2/1/1 pentru construire hală de depozitare/hală de producţie; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualiazată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
Art. 1. – Titlul Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 161 din 22 septembrie 2016  

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Hot ărârea privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea concesionării, 

a suprafeţei de 3.529 mp din terenul înscris CF nr. 403425, topo. 259/3/2/1/1 pentru 
construire hală de depozitare/hală de producţie.” 

Art. 2. – Art. 1. al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 161 din 22 septembrie  
2016 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „ Se aprobă scoaterea la licitaţie publică,  în vederea concesionării pentru o perioadă  
de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii, a suprafeţei de 3.529 mp din terenul înscris CF nr. 
403425, topo. 259/3/2/1/1 pentru construire hală de depozitare/hală de producţie.” 
 Art. 3. – Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 161 din 22 septembrie 2016 
se abrogă. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică: 
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 

Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş; 
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice 
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane; 

 
Nr.  155      din  25 august  2017                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                        Toth Gabor 
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
    Ionel Niţoi 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 august 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
 

Preşedinte de  şedinţă: d-l Toth Gabor. 
Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11. 
Absenţi – d-l Boss, d-l Flore, d-l Kasa, d-l Scrob şi d-l Tinei. 
Din partea executivului participă: d-l Niţoi Ionel - secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 444 din 18.08.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului 
Jimbolia nr. 161 din 22 septembrie 2016 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 
vederea concesionării, a suprafeţei de 3.159 mp din terenul înscris CF nr. 403425, topo. 
259/3/2/1/1 pentru construire hală de depozitare/hală de producţie. 

2. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului HU-
RO-Prioritate 11b1 – Cooperare între instituţii. 

3. Proiect de hotărâre privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului HU-
RO-Prioritate 11b2 – Cooperare între cetăţeni. 
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 154 din 25 august 2017 preşedinte de şedinţă 
este d-l Toth Gabor. 

 D-l Toth precizează că  punctele 2 şi 3 nu se discută pentru că, din motive obiective, nu s-au 
întocmit proiectele de hotărâri , în cooperare cu Ungaria, deci se va supune dezbaterii şi aprobării 
doar punctul 1. 

  D-l Toth supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi 
D-l Toth prezintă referatul de  modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local al 

Oraşului Jimbolia nr. 161 din 22 septembrie 2016 privind aprobarea scoaterii la licitaţie 
publică, în vederea concesionării, a suprafeţei de 3.159 mp din terenul înscris CF nr. 403425, 
topo. 259/3/2/1/1 pentru construire hală de depozitare/hală de producţie .  

D-l Gain, Arhitect Şef, explică unde se află terenul şi de ce trebuie să se modifice hotărârea 
veche (în urma măsurătorilor topo efectuate în teren). 

Dl Toth  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 155 
 

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

  Toth Gabor 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  


