ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind susţinerea de către oraşul Jimbolia a Societăţii Comerciale
ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L prin punerea la dispoziţie a
terenului necesar pentru organizarea festivalului JEMF 2016, în perioada 20 - 22
mai 2016

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. din 27.04.2016 al Serviciului Administraţie Publică
Locală prin care se propune susţinerea de către oraşul Jimbolia a Societăţii Comerciale
ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L prin punerea la dispoziţie a terenului necesar
pentru organizarea festivalului JEMF 2016, în perioada 20 - 22 mai 2016;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c” şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă punerea la dispoziţia SC. ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE
S.R.L. a terenului din zona bălţilor din Oraşul Jimbolia, identificat conform anexei, cu plata
taxelor aferente conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 200 din 29.10 2015 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2016, pentru
organizarea festivalului JEMF 2016, în perioada 20 - 22 mai 2016
Art. 2. - SC. ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L. răspunde, în exclusivitate,
pentru toate activităţile ce decurg din organizarea şi desfăşurarea festivalului JEMF 2016,
asigurând toate măsurile necesare bunei desfăşurări a festivalului, cu respectarea tuturor
reglementărilor legale în vigoare.
Art. 3. – Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – 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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.
- SC ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Kasa Ioan Tiberiu

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 06 mai 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Kasa Ioan Tiberiu.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15.
Absenţi – d-l Ciuciulete Petru şi d-l Bâcă Ioan.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian-primar și d-l Niţoi Ionel –
secretar, d-l Eparu Cosmin, reprezentant al SC ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 270 din 03.05.2016.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind susţinerea de către Oraşului Jimbolia a societăţii comerciale
ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L, prin punerea la dispoziţie a terenului
necesar pentru organizarea festivalului JEMF 2016, în perioada 20 - 22 mai 2016.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 68 din 12 aprilie 2016 preşedinte de şedinţă
este d-l Kasa Ioan Tineriu.
D-l Kasa supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Kasa prezintă referatul privind susţinerea de către Oraşului Jimbolia a societăţii
comerciale ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE S.R.L, prin punerea la dispoziţie a
terenului necesar pentru organizarea festivalului JEMF 2016, în perioada 20 - 22 mai 2016.
D-l Kasa – rediscutăm solicitarea SC ALLTIMECLUBBING WORLDWIDE. Este prezent
reprezentantul societăţii pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre festival.
D-l Eparu – este vorba de un festival de anvergură, cu artişti internaţionali de top, pe trei
zone muzicale: hip-hop, electronică şi alternativă. Avem nevoie doar de teren din partea
dumneavoastră, de restul ne ocupăm noi: pază, salvare, pompieri, vom îngrădi perimetrul. Toată zona
va fi iluminată pe timp de noapte cu generatoare. Proiectul este foarte amplu. Prin acest proiect vreau
să punem Jimbolia pe harta organizării unor astfel de festivaluri. Firma mea are experienţă în
organizarea unor astfel de evenimente, la Bucureşti am organizat un eveniment la care au participat
5.000 de oameni, pe un acoperiş, la 50 m înălţime, am organizat multe evenimente la Iaşi, Cluj,
Timişoara, Barcelona. Deţin şi o firmă de impresariat artistic, din acest motiv mi-a fost mai uşor să
aduc asemenea artişti la noi în oraş. Aş vrea ca acest festival să aibă loc în fiecare an, să crească de la
an la an.
D-l Kasa – este de lăudat orice efort pe care îl depune oricine pentru a duce mai departe
numele oraşului nostru. Singura noastră problemă, ca oameni cu răspundere în oraş, este siguranţa
cetăţenilor. Ne depăşeşte în imaginaţie esenţa organizării unui astfel de eveniment şi cum asigurăm
siguranţa participanţilor. Avem un răspuns în legătură cu forma juridică a acestei colaborări?
D-l Niţoi – am găsit această variantă, cu punerea la dispoziţie a terenului şi să specificăm
exact că toată răspunderea este a organizatorului.
D-l Meszaros – am fost aleşi consilieri să asigurăm atât distracţia cât şi siguranţa cetăţenilor.
Nu vrem să oprim tineretul de la nicio manifestare, dar să fie cu bun simţ şi cu răspundere.
D-l Eparu – avem contract cu o firmă de pază care va asigura în totalitate paza pe toată
perioada desfăşurării festivalului, vom avea o echipă de salvamari, cu toate că perimetrul va fi
îngrădit, vom avea o echipă de pompieri, crucea roşie, totul este gândit din punct de vedere al
siguranţei participanţilor. Din experienţă am învăţat că primul lucru la care trebuie să te gândeşti
când vrei să organizeză un asfel de eveniment este siguranţa participanţilor.
D-na Stanchescu – ce înseamnă camping?

D-l Eparu – campingul va fi un fel de hotel, va avea recepţie, duşuri. Avem o firmă din
Slovacia, specializată, dedicată pentru campare, vin cu logistica lor.
D-l Toth – cum va fi lăsat terenul după terminarea festivalului, nu este specificat niciunde.
D-l Eparu – vom avea firmă de curăţenie.
D-l Prcsina – la câte persoane vă aşteptaţi să participe?
D-l Eparu – în prima zi aproximativ 2000 de persoane, sâmbătă aproximativ 3000 de
persoane şi duminică aproximativ 1000 de persoane.
D-l Niţoi – dumneavoastră vă ocupaţi de zona îngrădită, dar trebuie să anunţaţi poliţia locală
şi jandarmeria, pentru exterior.
D-l Eparu – da, aşa procedăm la toate evenimentele pe care le organizăm.
D-l Kasa supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 92
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Kasa 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,
Kasa Ioan Tiberiu
SECRETAR
Niţoi Ionel

