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

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din 
str. Lorena, nr. 33-35” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr. 5708 din 31 mai 2018 al Serviciului Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din 
str. Lorena, nr. 33-35”; 

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

 
                                            HOTĂRĂŞTE 

  
Art.1.  – Se aprobă  studiul de fezabilitate  pentru investiția ”Extindere/Reabilitare şi 

dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea din str. Lorena, nr. 33-35”, realizat de 
S.C. EUROENGINEERING TIMIŞOARA S.R.L-D, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre ; 
 Art.2 . - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1.828.543,45 lei, din care C+M: 1.267.177,92 LEI 
(inclusiv TVA). 
 Art.3. - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 98 din 
26.04.2018; 

Art.4.  – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ al 

Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- Serviciilor de specialitate interesate. 

 
Nr.  125    din 04 iunie 2018                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                     Tinei Valentin 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 04 iunie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 
 

Preşedinte de şedinţă: d-l Tinei Valentin 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11. 
Absentează: d-şoara Buduran, d-l Karacsony, d-l Magyar, d-l Meszaros, d-l Prcsina şi d-l Toth.                           
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 278 din 29.05.2018. 

 
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia 
– clădirea din str. Lorena, nr. 33-35”. 

 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 106 din 24 mai 2018 preşedinte de şedinţă este d-l 

Tinei Valentin. 
D-l Tinei supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Tinei prezintă referatul privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Extindere/Reabilitare şi dotare şcoală gimnazială oraş Jimbolia – clădirea 
din str. Lorena, nr. 33-35”. 

D-l Postelnicu – era vorba despre mai multe clarificări în urma adresei celor de la ADR. Una din ele 
fiind lămurirea cu cele trei numere de la imobilul de pe str. Lorena: nr. 31-33-35. Nr. 33 şi 35 aparţin de 
şcoală şi  Muzeul Presei, iar 31 este nr. de la fostul imobil APIA. Ca să se poată întruni coeficientul de 
utilizare al terenului, topometriştii au fost nevoiţi să unească toate cele trei CF-uri. Cei de la ADR ne-au 
cerut clarificări, iar noi am anexat acolo lucrarea topo. de alipire a celor trei CF-uri, dar eu mă gândeam 
că ar fi fost bine să menţionăm şi nr. 31 în denumire. D-l Rotaru spune că s-a consultat cu cei care ne 
scriu cererea de finanţare şi asta ar însemna să schimbăm denumirea întregului proiect. 

D-l Tinei – în principiu, obiectivul rămâne acelaş. Eu zic să modificăm acum tot ce este de modificat. 
D-l Postelnicu – rămâne aşa deoarece toate avizele sunt cu această denumire. Noi am explicat de 

unde a apărut şi nr. 31. Sperăm să nu fie un nou motiv de modificare. 
D-l Gorgan – eu spun să votăm aşa, cu menţiunea că vom face modificări, dacă se vor cere. 
D-l Postelnicu – în caz că suntem nevoiţi să modificăm, cu acceptul dumneavoastră, preşedintele de 

şedinţă va semna modificarea. 
D-l Tinei supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 125 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Tinei 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,  

                                                                                Tinei Valentin 
SECRETAR, 
  Niţoi Ionel  


