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

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de S.C. 

RETIM Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 632 din 02.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin 

care se propune modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizarea efectuate de S.C. RETIM 
Ecologic Service S.A. Timişoara, pe raza oraşului Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct.14, alin. (9) şi art. 45 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Începând cu luna februarie 2017, tarifele practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC 

SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, se modifică conform 
tabelului de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Serviciu  U/M Tarif vechi 
fără TVA 

Tarif nou 
fără TVA 

Tarif nou 
cu TVA 

1 Precolectare, colectare, transport şi depozitare 
deşeuri menajere de la populaţie  

lei/pers.
/lună 

7,22 lei 9,51 lei 11,31 lei 

2 Precolectare, colectare, transport şi depozitare 
deşeuri menajere de la ag. economici şi instituţii 
publice 

lei/mc 72,30 lei 
 

95,19 lei 113,28 lei 

3 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase de la populaţie, ag. economici, 
instituţii publice  

lei/mc 59,08 lei 137,62 lei 163,77 lei 

4 Colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
vegetale  

lei/mc 49,13 lei 49,30 lei 58,67 lei 

5 Colectare, transport şi depozitare deşeuri 
depozitate în/din rampe clandestine 

lei/mc 45,93 lei  124,47 lei 148,12 lei 

6. Încărcat manual deşeuri lei/mc 16,65 lei 16,65 lei 19,81 lei 
7.  Încărcat mecanic deşeuri lei/mc 9,25 lei 9,25 lei 11,01 lei 
8. Nivelat teren cu buldozerul lei/oră 85,68 lei 85,68 lei 101,96 lei 

Art. 2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.  177  din 24 septembrie 2015. 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu  şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
Nr.   24   din 09 februarie 2017                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

                   Ciuciulete Petru 
         CONTRASEMNEAZĂ 
    SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA de 19%, pentru 
lucrările rest de executat pentru investiţia „Modernizare str ăzi în localitatea 
Clarii Vii, ora ş Jimbolia”  
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 890/03.02.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

prin care se propune aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA de 19%, pentru 
lucrările rest de executat pentru investiţia „Modernizare str ăzi în localitatea Clarii Vii, oraş 
Jimbolia”; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, 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 devizul general actualizat cu cota de TVA de 19%, întocmit de SC 
EUROENGINEERING SRL,  pentru lucrările rest de executat pentru investiţia „Modernizare 
străzi în localitatea Clarii Vii, oraş Jimbolia”, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – Se aprobă următorii indicatori economici, actualizaţi, pentru investiţia 
„Modernizare str ăzi în localitatea Clarii Vii, oraş Jimbolia”: 

- Valoarea totală a obiectivului de investiţie, conform deviz general: 1.676.206,43 lei, din 
care: 

� bugetul de stat: 1.579.313,54 lei 
� bugetul local: 96.892,89 lei 

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. 
 
 

Nr.   25  din   09 februarie 2017              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                             Ciuciulete Petru 
 
        CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                 Niţoi Ionel 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 934 din 06.02.2017 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) Alipire terenuri 

1. Imobil în oraşul Jimbolia, înscris în CF nr. 404634 Jimbolia, nr. topo. 
404634, în suprafaţă de 25.382 mp, cu imobil în oraşul Jimbolia, înscris în 
CF nr. 405039 Jimbolia, nr. topo. 405039, în suprafaţă de 1.850 mp, 
urmând ca în urma alipirii, fiecărei părţi să i se atribuie părţile comune 
indivize care i se cuvin. 

 
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.  26     din 09 februarie 2017          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Ciuciulete Petru 
    
 
                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 



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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 09 februarie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
 

Preşedinte de  şedinţă: d-l Ciuciulete Petru. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14. 
Absenţi – d-l Kasa, d-l Persecă şi d-l Prcsina. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 105 din 06.02.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de RETIM ECOLOGIC 

SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA 19% pentru 
lucrările rest de executat pentru investiţia ”Modernizare străzi în localitatea Clarii Vii, ora ş 
Jimbolia”. 

3. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 1 din 26 ianuarie  2017 preşedinte de şedinţă este 
d-l Ciuciulete Petru. 

 
 D-l Ciuciulete supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind aprobarea modific ării tarifelor practicate de RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia. 

D-na Siminiuc – nu sunt de acord cu majorarea tarifului cu 30%. Să plătim în funcţie de kg. 
D-l Postelnicu – la intrarea în Uniunea Europeană, Statul Român s-a înhămat la nişte taxe, pe care 

populaţia trebuie să le suporte. Nici eu nu sunt de acord cu creşterea tarifelor, dar este legislaţie în acest 
sens. Am văzut la ştiri că o localitate din Timiş nu a majorat tarifele, iar Retimul nu a adunat gunoiul 2 
luni. A fost garda de mediu în control în localitatea respectivă şi a fost amendat primarul. Nu vreau să îmi 
asum acest lucru. 

D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi pentru şi 4 voturi  
împotrivă (d-l Tinei, d-l Gorgan. D-şoara Buduran şi d-na Siminiuc) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 24 
 

D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind  aprobarea devizului general actualizat cu cota de TVA 
19% pentru lucrările rest de executat pentru investiţia ”Modernizare străzi în localitatea Clarii Vii, oraş 
Jimbolia” . 

D-l Postelnicu – această modificare survine modificării cotei TVA. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi  

se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 25 

 
D-l Ciuciulete  prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 

din oraşul Jimbolia. 
D-l Ciuciulete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi  

se adoptă 



HOTĂRÂREA NR. 26 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Ciuciulete Petru 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,  

  Ciuciulete Petru 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
 

 
 


