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

HOTĂRÂREA 
privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM “Sprijin pentru preg ătirea Aplicației de 

Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de ap ă și apă uzată din județul Timi ș, în perioada 2014-2020” 

 
 

Consiliul Local al orasului Jimbolia 
Văzând referatul nr. 8118 din  05.09.2017 al Serviciului Urbanism, amenajarea  

Teritoriului prin care se propune aprobarea cofinanțării proiectului POIM “Sprijin pentru pregătirea 
Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”; 
 Având în vedere Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 3, Obiectivul 
Specific 3.2 – Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020;  

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; cele 
ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
conform art. 36 alin. 2 lit. b, c, d, art. 45 alin. 1, art.115 alin. 1, lit b și alin 3; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.   - Se aprobă cofinanţarea proiectului “Sprijin pentru pregătirea Aplicației de 
Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” 

Art. 2.  - Se aprobă contribuţia proprie ce revine Orasului Jimbolia, prin Consiliul Local, la 
proiectul “Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru 
Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014-2020”,  în sumă  de  1.779,21 lei (conform anexei 1) 

Art. 3.  - Consiliul Local al orasului Jimbolia se obligă să asigure resursele financiare 
necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe 
durata derulării proiectului “Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor 
de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timiș, în perioada 2014-2020”. Sumele necesare cofinanţării  vor fi cuprinse în bugetul judeţului 
aferent perioadei 2017-2019.  

  
 Art. 4. - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte primarul al oraşului Jimbolia, d-l Postelnicu Darius Adrian. 
 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  Urbansim, Amenajarea Teritoriului; 
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă-Canal Timiş 
- Aquatim SA 

 
Nr.    181    din  08 septembrie 2017                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     

                                                                 Gorgan Daniel                    
                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 



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

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului 

Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 

 
 

Consiliul Local Jimbolia 
Văzând referatul nr. 8216 din  05.09.2017 al Serviciului Urbanism, amenajarea 

teritoriului prin care se propune acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-
Canal Timis , art. 21(1); 

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1  - Se mandatează Dl. Postelnicu Darius Adrian, primar al oraşului Jimbolia,  

cetăţean român,  născut la data de 21.02.1971 în Jimbolia, domiciliat în Jimbolia, posesor al 
C.I. seria TM, nr. 878017, eliberată de SPCLEP Jimbolia la data de 02.02.2011, ca în 
Adunarea Generală ordinară din data de 13.09.2017, să aprobe intrarea în Asociaţie a 
următoarelor comune: Mănăştiur, Ghizela şi Jamu Mare. 

 
        Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; 

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  Urbansim, Amenajarea Teritoriului; 
- Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă-Canal Timiş 

 
 

Nr. 182       din  08 septembrie 2017                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 
  Gorgan Daniel 

                            
                           CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 08 septembrie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 

Jimbolia. 
 
 
    Preşedinte de  şedinţă: d-l Gorgan Daniel. 

Din cei 16 consilieri în funcţie sunt prezenţi 9. 
Absentează: d-l Boss,d-şoara Buduran, d-l Ciuciulete, d-l Fechete, d-l Kasa, d-l Prcsina, d-l 

Tinei şi d-l Toth. 
Din partea executivului participă:  d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel - 

secretar 
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  471  din 05.09.2017. 
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM “Sprijin pentru pregătirea 
Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local 
al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 
 
 
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 180 din 08 septembrie 2017 preşedinte de 
şedinţă  

este d-l Gorgan Daniel. 
D-l Gorgan supune aprobării ordinea de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
D-l Gorgan prezintă referatul privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM “Sprijin 

pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul 
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timi ș, în perioada 
2014-2020”. 

D-l Postelniciu – la şedinţa ordinară am aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico 
economici pentru acest proiect, acum ne solicită să aprobăm cofinanţarea. 

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

HOTĂRÂREA NR. 181 
 

D-l Gorgan prezintă referatul privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

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

HOTĂRÂREA NR. 182 
 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Gorgan 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,  
  Gorgan Daniel 
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
 

 


