ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
JIMBOLIA
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-şoara Buduran Maria Andra se alege preşedinte de şedinţă pentru o
perioadă de două luni.

Nr. 168 din 13 octombrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Buduran Maria Andra
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
investiţia „Construire garaj autoutilitară pompieri”
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8738 din 04.10.2016 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnicoeconomici
pentru investiţia „Construire garaj autoutilitară pompieri” ;
Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. 5 şi alin. 6, art. 41, art. 44 şi art. 48 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”d”, şi art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă Proiectul tehnic nr. 95/2016 pentru investiţia „Construire garaj
autoutilitară pompieri”, întocmit de către S.C. EUROENGINEERING S.R.L.
Art. 2. – Se aprobă principalele caracteristici şi indicatori tehnico - economici pentru
investiţia „Construire garaj autoutilitară pompieri”, după cum urmează:
• Regimul de înălţime: parter;
• Dimensiuni construcţie: 8m x 4,7 m;
• Înălţime maximă construcţie: 6,49 m;
• Suprafaţă construită propusă: 37,41 mp mp;
• POT propus: 28,62%;
• CUT propus: 0,286.
• Valoarea totală a investiţiei: 124.864,60 lei (fără TVA), din care C+M=119.864,60
lei (fără TVA);
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciul Controlul Legalitatii, Aplicarii Actelor cu Caracter
Compensatoriu si Contencios Administrativ al Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană, relaţii
internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului. - Serviciului Buget,
contabilitate
Nr. 169 din 13 octombrie 2016
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Buduran Maria Andra

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
privind efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8875 din 10.10.2016 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) Dezlipire teren:
1. Imobil în oraşul Jimbolia, situat în str. Clarii Vii, înscris în CF nr. 404719
Jimbolia, nr. topo. 404719 în suprafaţă de 1.742 mp în două parcele, o
parcelă în suprafaţă de 1.009 mp şi o parcelă în suprafaţă dede 733 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. 170 din 13 octombrie 2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Buduran Maria Andra

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13 octombrie 2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Jimbolia.

Preşedinte de şedinţă: d-şoara Buduran Maria Andra.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13.
Absenţi – d-l Boss, d-na Ferescu, D-l Kasa şi d-l Prcsina şi d-şoara Siminiuc Tatiana.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar şi d-l Niţoi Ionel secretar.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 538 din 10.10.2016.
ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia „Construire garaj autoutilitară pompieri”.

2. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul
Jimbolia.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 168 din 13 octombrie 2016 preşedinte de
şedinţă este d-şoara Buduran Maria Andra.
D-şoara Buduran prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiţia „Construire garaj autoutilitară pompieri”.
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 169
D-şoara Buduran prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele
imobile din oraşul Jimbolia.
D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 170

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-şoara Buduran 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,
Buduran Maria Andra
SECRETAR
Niţoi Ionel

