
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMI Ş 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI 
         J I M B O L I A  
 

 
 

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-l consilier Fechete Sandu Marian  se alege preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 2 luni.  

 
 

Nr.  49  din  09 martie 2017 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                   Fechete Sandu Marian   
 
       

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                             Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumurilor  

de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş” 
 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1853/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 13.202.745,80 lei cu TVA, 
din care: 

- buget de stat  12.790.595,20 lei cu TVA. 
- buget local  412.150,60 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului „Realizare sistem de canalizare pluvială şi accese, oraşul 

Jimbolia, judeţul Timi ş” 
 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1852/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Realizare sistem de canalizare 
pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Realizare sistem de canalizare pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 24.792.590,39 lei cu TVA, 
din care: 

- buget de stat  23.556.050,97 lei cu TVA. 
- buget local  1.236.539,42 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului „Extindere clădire şcolară cu regim de înălţime P+1E din 

localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33” 
 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1858/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Extindere clădire şcolară cu regim 
de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Extindere clădire şcolară cu regim de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. 
Lorena, nr. 33”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 1.742.115,39 lei cu TVA, din 
care: 

- buget de stat  1.695.708,10 lei cu TVA. 
- buget local  46.407,29 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi construire clădire grădini ţă 
cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în 

localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21” 
 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1860/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu 
regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Demolare clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program 
prelungit şi cu bucătărie proprie, cu regim de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. 
Republicii, nr. 21”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 3.545.428,18 lei cu TVA, din 
care: 

- buget de stat  3.458.319,03 lei cu TVA. 
- buget local  87.037.15 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi construire clădire grădini ţă 
cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de 

înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44” 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1870/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim 
de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe 
Doja, nr. 44”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Demolare clădire existentă şi construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program 
normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială 
în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 44”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 1.472.162,80 lei cu TVA, din 
care: 

- buget de stat  1.433449,72 lei cu TVA. 
- buget local  38.713,08 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi construire clădire creşă cu 2 

grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime parter în localitatea Jimbolia,  
str. Calea Timişorii, nr. 37” 

 
 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1859/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime parter în localitatea 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Demolare clădire existentă şi construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim 
de înălţime parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 2.100.128,74 lei cu TVA, din 
care: 

- buget de stat  2.047.361,67 lei cu TVA. 
- buget local  52.767,07 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demarării investiţiei „Modernizarea iluminatului public al 
oraşului Jimbolia”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr. 1790/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea  

Teritoriului prin care se propune aprobarea demarării investiţiei „Modernizarea 
iluminatului public al ora şului Jimbolia”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL în 
anul 2017; 

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 demararea investiţiei „Modernizarea iluminatului public al 
oraşului Jimbolia”  propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017, conform 
proiectului nr. 558/2017, elaborat de către SC EUROFUNCTION SRL. 

Art. 2.  – Valoarea investiţiei este de 631.604,30 lei (TVA inclus), din care 21.778,30 
lei (TVA inclus) este cofinanţarea din bugetul local.  

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

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectului „Modernizarea iluminatului public al ora şului Jimbolia” 

 
 

 Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 1871/06.03.2017 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea iluminatului public 
al oraşului Jimbolia”; 
 Ţinându-se seama de prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală şi Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice  nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, republicat; 
 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 contractarea, prin reprezentantul legal al Oraşului Jimbolia, a unei 
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii 
„Modernizarea iluminatului public al ora şului Jimbolia ”.  

Art. 2.  – Se aprobă devizul general al investiţiei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . – Se aprobă valoarea totală a investiţiei în sumă de 631.604,30 lei cu TVA, din 
care: 

- buget de stat  609.826 lei cu TVA. 
- buget local  21.778,30 lei cu TVA. 

 Art. 4.  – Se desemnează domnul DARIUS ADRIAN POSTELNICU, primarul Orașului  
Jimbolia, ca persoană desemnată să reprezinte Orașul Jimbolia în relaţia cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean 
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului. 

Art. 5. – 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. 
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 

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

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 09 martie 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 15. 
Absenţi –d-l Persecă. 
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius Adrian – primar. 
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 148  din 06.03.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş” . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare sistem de canalizare pluvială şi 
accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş” . 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere clădire şcolară cu regim de 
înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi construire 
clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu regim de 
înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21” . 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi construire 
clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, 
cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 
44”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi construire 
clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime parter în localitatea Jimbolia, 
str. Calea Timişorii, nr. 37” . 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării investiţiei „Modernizarea iluminatului 
public al orașului Jimbolia ” propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea iluminatului public al 
orașului Jimbolia”. 
 

     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 49 din 09 martie  2017 preşedinte de şedinţă 
este d-l Fechete Sandu Marian. 

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

D-l Fechete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor de interes local Jimbolia, judeţul Timi ş”. 

D-l Postelnicu – la toate proiectele la care în şedinţa ordinară am aprobat demararea acum 
aprobăm proiectul şi sumele. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 50 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului „Realizare sistem de canalizare 
pluvială şi accese, oraşul Jimbolia, judeţul Timi ş”. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 51 
 



D-l Fechete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului „Extindere clădire şcolară cu 
regim de înălţime P+1E din localitatea Jimbolia, str. Lorena, nr. 33”. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 52 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind aprobarea proiectului „Demolare c lădire existentă 
şi construire clădire grădini ţă cu 6 grupe, cu program prelungit şi cu bucătărie proprie, cu regim 
de înălţime P+2E în localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21”. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 53 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire grădini ţă cu 3 grupe, cu program normal şi cu servirea mesei în regim de 
catering, cu regim de înălţime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja, nr. 
44”. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 54 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului„Demolare clădire existentă şi 
construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălţime parter în localitatea 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 37”. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 55 
 

D-l Fechete  prezintă referatul privind  aprobarea demarării investiţiei „Modernizarea 
iluminatului public al ora șului Jimbolia ” propusă pentru finanţare pe programul PNDL în anul 2017. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 56 
 

D-l Fechete prezintă referatul privind  aprobarea proiectului „Modernizarea iluminatului 
public al orașului Jimbolia”. 

D-l Fechete supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 57 
 
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Fechete 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,  

  Fechete Sandu Marian 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
 

 
 


