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

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea proiectelor de interes public local pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr. 5230 din 09.06.2017 al Serviciului Administraţie Publică Locală, 

Integrare Europeană, Relaţii Publice, Relaţii Internaţionale prin care se solicită aprobarea 
proiectelor de interes public local pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul 
local al oraşului Jimbolia pe anul 2017; 

Ţinând cont de prevederile art. 16 lit. h din Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin 
HCLJ nr. 54 din 26.03. 2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 2 şi  art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă următoarele proiecte de interes public local pentru care se solicită 

finanţare nerambursabilă de la bugetul local al oraşului Jimbolia pe anul 2017: 
• “Împreun ă sprijinim fotbalul jimbolian!”  al Fotbal Club Unirea Jimbolia; 
• “Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal” al Clubului Sportiv 

Handbal Club Jimbolia. 
Art. 2. – Se aprobă alocarea din bugetul local  a următoarelor sume: 

• Pentru proiectul “Împreună sprijinim fotbalul jimbolian! ” al Fotbal Club Unirea 
Jimbolia, suma de 34.074 lei, prevăzută în bugetul local la capitolul 67.02. 

• Pentru proiectul “Prietenii semicercului – competiții sportive de handbal” al 
Clubului Sportiv Handbal Club Jimbolia, suma de 26.321 lei, prevăzută în bugetul 
local la capitolul 67.02. 

Art. 3.  – Se împuterniceşte Primarul oraşului Jimbolia, d-nul Postelnicu Darius Adrian, 
pentru a semna în numele Consiliului Local Jimbolia şi al Oraşului Jimbolia, contractele de 
finanţare. 

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, Integreare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice  
- Clubului Sportiv Handbal Club Jimbolia 
- Fotbal Club Unirea Jimbolia 

 
Nr.  117  din 16 iunie 2017                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Ferescu Laura Mărioara    
 

   CONTRASEMNEAZĂ       
                     SECRETAR, 

            Niţoi Ionel  
 



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

 
HOTĂRÂREA 

aprobarea punerii la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş pentru Programul pilot de investiţii 
„Bazine de înot didactice în Judeţul Timiş-proiectare şi execuţie”, a terenului în suprafaţă de 
3.000 mp din Oraşul Jimbolia, str. Contele Csekonics nr. 2/d 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5134 din 13.06.2017 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială 

prin care se propune aprobarea punerii la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş pentru Programul 
pilot de investiţii „Bazine de înot didactice în Judeţul Timiş-proiectare şi execuţie”, a terenului în 
suprafaţă de 3.000 mp din Oraşul Jimbolia, str. Contele Csekonics nr. 2/d; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiuei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – Se aprobă punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş pentru Programul 

pilot de investiţii „Bazine de înot didactice în Judeţul Timiş-proiectare şi execuţie”, a terenului în 
suprafaţă de 3.000 mp din Oraşul Jimbolia, str. Contele Csekonics nr. 2/d, identificat prin CF nr. 
403003 Jimbolia, topo. 403003 (în suprafaţă de 1.350 mp), respectiv 1.650 mp din terenul înscris 
în CF nr. 403004, nr. topo. 403004. 

 
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; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 

 
       Nr. 118  din 16 iunie 2017                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Ferescu Laura Mărioara 
    
 
                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                   SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia  
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.  5396 din 14.06.2017 al Serviciului Impozite şi Taxe  

Locale prin care se propune aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 
din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi prevederile 
H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. 6 lit. a, pct. 17 şi 45 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actulizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă metodologia de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate  
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia, prevăzută în anexa 1.  
 Art. 2 . – Se aprobă tabelul nominal cu calculul chiriei, pentru Blocul A.N.L. din Jimbolia, 
strada Mărăşeşti, Bl. 14, scara A şi B, conform anexei 2.  

Art. 3 . – Se aprobă tabelul nominal cu calculul chiriei, pentru Blocul A.N.L. din Jimbolia, 
strada George Enescu, Bl. 10, scara A şi B, conform anexei 3.  

Art. 4. – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale. 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia pe 

anul 2017 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 5308 din 12.06.2017 prin care se propune modificarea şi 

completarea Agendei cultural – sportive a oraşului Jimbolia  pe anul 2017; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin.  (6) lit. ”a”, pct. 4 şi 6 şi art. 45 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a 
oraşului Jimbolia pe anul 2017, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu 
şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Serviciului administraţie publică locală; 
- Casei de cultură Jimbolia; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
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              Ferescu Laura Mărioara 
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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 16 iunie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Jimbolia. 

 
 

Preşedinte de  şedinţă: d-na Ferescu Laura Mărioara. 
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 16. 
Absenţi –d-l Persecă. 
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. 294 din 12.06.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de interes public local care solicită finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local al Oraşului Jimbolia pe anul 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş, a terenului în suprafaţă 
de 3.000 mp din incinta ştrandului, Str. Contele Csekonisc nr. 2 D, pentru construirea unui bazin de 
înot acoperit. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuinţele realizate prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Agendei cultural – sportive a oraşului 
Jimbolia pe anul 2017.  

 
     Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 94 din 12 mai  2017 preşedinte de şedinţă este d-

na Ferescu Laura Mărioara. 
 D-Ferescu supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind  aprobarea proiectelor de interes public local care 
solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Oraşului Jimbolia pe anul 2017.  

D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 117 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind  punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş, a 
terenului în suprafaţă de 3.000 mp din incinta ştrandului, Str. Contele Csekonisc nr. 2 D, pentru 
construirea unui bazin de înot acoperit.  

D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 118 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru 
locuinţele realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în oraşul Jimbolia.  

D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 119 
 

D-na Ferescu prezintă referatul privind  modificarea şi completarea Agendei cultural – 
sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2017.  



D-na Siminiuc – nu se face economie deloc, Dacă o să fim chemaţi de 10 ori pentru modificarea 
agendei, de fiecare data primesc aceste hârtii? 

D-na Ferescu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se  
adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 120 
 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-na Ferescu 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,  
  Ferescu Laura Mărioara 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 


