ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
În temeiul prevederilor art. 123 şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE

ARTICOL UNIC
D-l Scrob Radu Nicolae se alege preşedinte de şedinţă pentru o perioadă
de două luni.

Nr. 78 din 30 aprilie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu Nicolae
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită
sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor
amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 2743 din 04.03.2020 a Serviciului impozite şi taxe locale prin care se
propune indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă de
lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 491 şi art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de avizul comisiei de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”c” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 3,8% a impozitelor şi taxelor locale care
constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, începând cu data de
01.01.2021;
Art. 2. – Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei de 3,8% a limitelor amenzilor prevăzute la art.
493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice
- Serviciului impozite şi taxe locale;
- Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Serviciul buget-contabilitate;
- Serviciilor de specialitate interesate;
- Cetăţenilor prin afişare.
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiției „Realizare căi de acces în incinta Pieţei Agroalimentare Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând raportul nr. 3636 din 27.04.2020 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției „Realizare căi de acces în incinta Pieţei Agroalimentare Jimbolia”
precum şi referatul de necesitate şi oportunitate al Primarului Oraşului Jimbolia;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d” şi art. 196 alin. (1) lit.”a”
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Realizare căi de acces în
incinta Pieţei Agroalimentare Jimbolia”, întocmit de către SC LONGHERSIN SRL, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Realizare căi de acces în
incinta Pieţei Agroalimentare Jimbolia”, după cum urmează:
- Valoarea totală a investiției este de 485.784,10 lei (TVA inclus), din care C+M:
447.390,02 lei (TVA inclus).
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter
Reparatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;
- Primarului Oraşului Jimbolia;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
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CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ionel Niţoi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Scrob Radu Nicolae

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 aprilie 2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Scrob Radu Nicolae.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.
Absenţi: d-şoara Buduran şi d-l Crăciun.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – Adrian - primar, d-l Niţoi Ionel secretar general.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 276 din 27 aprilie 2020.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau
într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea
limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate”realizare căi de acces în incinta Pieţei
Agroalimentare Jimbolia”, precum şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
*se înaintează către comisia pentru activităţi economico-financiare.
*se înaintează către comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului,
turism şi agricultură
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 78 din 30.04.2020 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 raportul privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor
locale care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei,
precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu – după cum vedeţi din referat, din proiectul de hotărâre şi din anii anteriori,
trebuie să respectăm legea, trebuie să respectăm Codul fiscal. Este o chestiune de formă, o obligaţie a
noastră. Trebuie să indexăm impozitele cu rata inflaţiei pentru anul următor. Au fost făcute toate
demersurile, a fost postat pe site proiectul de hotărâre. Repet, este o prevedere legală de care trebuie să
luăm act.
D-l Tinei – şef serviciu la ITL este d-na Mateescu?
D-l Postelnicu – în acest moment nu mai este d-na Mateescu, de la 01 aprilie nu mai este
dumneaei.
D-l Tinei – atunci de ce apare semnătura ei pe referat?
D-l Niţoi – d-na Mateescu a înaintat referatul pentru a putea fi supus procedurii de
transparenţă. În acel moment era în funcţie.
D-l Tinei – nu se putea reface referatul?
D-l Niţoi – nu, aşa a fost afişat.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 79

D-l Scrob prezintă raportul privind aprobarea Studiului de fezabilitate”realizare căi de
acces în incinta Pieţei Agroalimentare Jimbolia”, precum şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei.
Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură
avizează
favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Postelnicu – vorbim de intrări, inclusiv tot terenul din incintă/curtea pieţei. De aceea
revenim cu studiul de fezabilitate. În primă instanţă, era vorba strict de accesul asfaltat. Dorim să
amenajăm toată incinta din considerentul că acolo spaţiul verde nu va putea fi înteţinut, deoarece se va
intra cu maşinile, se va circula. Am revenit şi am solicitat proiectantului să paveze absolut tot ce este
neconstruit în interiorul pieţei.
D-l Tinei – văd aici parcare, aceasta va fi în interiorul pieţei, sau în exteriorul pieţei?
D-l Postelnicu – doar în incintă, unde se intră pentru a descărca marfa, trebuie să părăsească
curtea.
D-l Tinei – deci nu vor fi locuri de parcare în interior?
D-l Postelnicu – nu vor fi locuri de parcare în interior.
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 80

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Scrob 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
SECRETAR GENERAL
Niţoi Ionel

DE

ŞEDINŢĂ,

Scrob Radu Nicolae

