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

 HOTĂRÂRE 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 902 din 29.01.2018 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care se 

propune efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată 

şi actualizată; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiuei publice 

locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia, după 
cum urmează: 

a. Rectificare suprafață în CF: 
• Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405021 Jimbolia, nr. topo. 2585, în 

suprafață de 4.604 mp (suprafață măsurată 4.560 mp), situat în strada Lorena, nr. 31-
33; 

• Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 404393 Jimbolia, nr. topo. 2584, în 
suprafață de 2.993 mp (suprafață măsurată 2.903 mp), situat în strada Lorena, nr. 35; 

b. Alipire imobile : 
• Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 405021 Jimbolia, nr. topo. 2585, în 

suprafață de 4.560 mp, situat în strada Lorena, nr. 31-33 cu imobil în oraşul Jimbolia, 
înscris în CF nr. 404393 Jimbolia, nr. topo. 2584, în suprafață de 2.903 mp, situat în 
strada Lorena, nr. 35. 

c. Primă înregistrare în CF: 
• Imobil în orașul Jimbolia, str. Carpați, nr. 30/A, identificat cu nr. topo. A820 în 

suprafață totală de 1.698 mp. 
 

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; 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. 

 
       Nr.  29    din  01 februarie 2018                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                              Scrob-Radu-Nicolae 
    
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 01 februarie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 
Preşedinte de şedinţă: d-l Scrob Rasdu-Nicolae 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12. 
Absentează: d-l Böss, d-şoara Buduran, d-l Ciuciulete, d-l Corneanu, d-l Prcsina.                             
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 124 din 29.01.2018. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din Oraşul Jimbolia. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 25 ianuarie 2018 preşedinte de şedinţă  
este d-l Scrob Radu-Nicolae. 

D-l Scrob supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 

D-l Scrob prezintă referatul privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din 
Oraşul Jimbolia. 

D-l Postelnicu – este vorba despre o lucrare topo pentru un proiect cu finanţare europeană. Trebuie 
să alipim cele două clădiri pentru a aputea fi aprobat proiectul. 
D-na Ferescu – la şcoală? 
D-l Postelnicu – da, pe Str. Lorena. 
D-şoara Siminiuc – care este clădirea de pe Str. Carpaţi? 
D-l Niţoi – după casa d-lui Lae este un teren. 
D-l Postelnicu – e un teren fără CF între cimitir şi casa d-lui Culiţă. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 29 
 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, D-l Scrob mulţumeşte celor prezenţi pentru participare 

şi declară închisă lucrarea 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,  

                                                                                Scrob Radu-Nicolae 
SECRETAR, 
  Niţoi Ionel  

 


