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

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia”, 
domnului Mărgineanu Iosif 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al 

oraşului Jimbolia” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 
12 din 28 martie 1996 şi  expunerea de motive nr.  10489/28.11.2016 prin care se 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui 
Mărgineanu Iosif; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui 

Mărgineanu Iosif. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- D-lui Mărgineanu Iosif. 

  
Nr.  202 din 28 noiembrie 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      Buduran Maria Andra 
         
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
       Niţoi Ionel 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia”, 
domnului Ştefan Costache 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al 

oraşului Jimbolia” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 
12 din 28 martie 1996 şi  expunerea de motive nr.  10484/28.11.2016 prin care se 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui Ştefan 
Costache; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui 

Ştefan Costache. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- D-lui Ştefan Costache. 

  
Nr.   203 din 28 noiembrie 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      Buduran Maria Andra 
         
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
       Niţoi Ionel 



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

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia”, 
domnului Moga Augustin 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al 

oraşului Jimbolia” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 
12 din 28 martie 1996 şi  expunerea de motive nr. 10478/28.11.2016 prin care se 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui Moga 
Augustin; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) şi  art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” d-lui 

Moga Augustin. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter 
reparatoriu şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului 
- judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală  ; 
- D-lui Moga Augustin. 

  
Nr.  204  din 28 noiembrie 2016                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                      Buduran Maria Andra 
         
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
       Niţoi Ionel 
 
 



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

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 28 noiembrie 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 16. 
Absenţi – d-l Boss. 
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. 610 din 24.11.2016. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” 
domnului Mărgineanu Iosif. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” 
domnului Ştefan Costache. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” 
domnului Onoiu Archip. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Oraşului Jimbolia” 
domnului Moga Augustin 

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 168 din 13 octombrie 2016 preşedinte de 

şedinţă este d-şoara Buduran Maria Andra. 
 Dşoara Buduran supune la vot ordinea de zi, cu menţiunea că punctul 3 nu se discută. 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind acordarea titlului de „Cet ăţean de onoare 
al Oraşului Jimbolia” domnului M ărgineanu Iosif. 

D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 202 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind acordarea titlului de „Cet ăţean de onoare 
al Oraşului Jimbolia” domnului Ştefan Costache. 

D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 203 
 

D-şoara Buduran prezintă referatul privind acordarea titlului de „Cet ăţean de onoare 
al Oraşului Jimbolia” domnului Moga Augustin. 

D-şoara Buduran supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 204 
 



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  

 
 
 


