ORAŞUL JIMBOLIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului și a documentației tehnice – Memoriu justificativ - pentru investiţia
“DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI
JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP
NACELĂ DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”
Consiliul local al orașului Jimbolia, județul Timiș,
Având în vedere referatul nr. 12203/08.12.2017, prin care se propune aprobarea proiectului de investiții
și a documentatiei tehnice – memoriu justificativ - pentru investiţia “Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al orașului Jimbolia, județul Timiș cu un utilaj multifuncțional mobil de tip nacelă
de intervenție la înălțime” .
Ţinând cont de prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii publice, precum şi de
Ghidul Solicitantului pentru Măsura 6.5 - Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest
și serviciilor destinate populației, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 20142020, LEADER, Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”;
Ţinând cont de avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului Local
Jimbolia.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d, alin. (4) lit. "d" şi alin.(6) lit.a,pct.8, art. 45 alin.(2),
lit.e, art. 115, alin. (1) lit. "b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, (rl2), cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul de investitii “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN UTILAJ
MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”.
Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică – Memoriu justificativ, întocmită conform HG
907/2016 pentru proiectul intitulat “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII
DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN UTILAJ
MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”, prevăzută
în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Obiectivul investiției este achiziționarea și punerea în funcțiune a unui utilaj multifuncțional
mobil pentru situatii de urgenta care va intra în dotarea SVSU JIMBOLIA.
Art.4. Se aprobă principalii indicatori economici ai investiţiei menționați în Memoriul
justificativ, după cum urmează: Valoarea totală a investiţiei: 87.733 euro / 405.458 lei
Durata de realizare: 12 luni
Art.5. Finanţarea investiţiei se va asigura prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
LEADER, Asociaţia „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ BANAT-VEST”, Măsura 6.5 - Dezvoltarea
localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației, submăsura 19.2 –
Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
Art.6. Se aprobă sursele de finanțare ale investiției, după cum urmează:
Recapitulație
Valoare totală proiect
Eligibil
Neeligibil
TVA

Lei
405.458
334.652
6.069
64.737
1

Euro
87.733
72.412
1.313
14.008

Nerambursabil
Total contribuție proprie

334.652
70.806

72.412
15.321

Art. 7. Hotârarea poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția Contencios
Administrativ și Fiscal, în condițiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter
Reparatoriu şi contencios administrativ al Instrituţiei
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Jimbolia.

Nr. 254

din 13 Decembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel
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ORAŞUL JIMBOLIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN UTILAJ
MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”

Consiliul local al orașului Jimbolia, județul Timiș,
Având în vedere referatul nr.12204 din 08.12.2017 prin care se propune implementarea proiectului
“Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Jimbolia, județul Timiș cu un utilaj
multifuncțional mobil de tip nacelă de intervenție la înălțime”.
Ţinând cont de avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului Local Jimbolia.
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, a căror documentație tehnice – Memoriu justificativ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. _______ din 13 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului si a documentatiei tehnice –
memoriu justificativ pentru investiția “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al
orașului Jimbolia, județul Timiș cu un utilaj multifuncțional mobil de tip nacelă de intervenție la
înălțime”;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.d, alin. (4) lit. "d" şi alin.(6) lit.a,pct.8, art. 45 alin.(2),
lit.e, art. 115, alin. (1) lit. "b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, (rl2), cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN
UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit
legii.
Art. 3. Orașul Jimbolia se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul
Proiectului.
Art. 4. Oraşul Jimbolia va susține toate cheltuielile neeligibile și contribuția proprie.
Art. 5. Numărul locuitorilor si operatorilor economici deserviți de Proiect, după caz, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 6. Proiectul nu va fi generator de venituri.
Art.7. Reprezentantul legal al orașului este, potrivit legii, primarul acestuia, în dubla sa calitate și
de ordonator principal de credite.
Art.8. Reprezentantul legal al orașului pentru proiectul “Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al orașului Jimbolia, județul Timiș cu un utilaj multifuncțional mobil de tip nacelă
de intervenție la înălțime” este primarul acestuia, respectiv POSTELNICU DARIUS-ADRIAN,
domiciliat in orașul Jimbolia, str. Emerich Bartzer, nr. 16, jud. Timiș, identificat cu CI seria TM, nr. 878017,
eliberata de SPCLEP Jimbolia la data de 02/02/2011.
Art.9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului Jimbolia.
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Art.10. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția
Contencios Administrativ și Fiscal, în conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 11. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter
Reparatoriu şi contencios administrativ al Instrituţiei
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Jimbolia.

Nr. 255

din 13 Decembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel

4

ORAŞUL JIMBOLIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 635 din 04.12.2017

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 119366 din 11.12.2017 al Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane prin care se propune validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 635 din
04.12.2017;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit.”a” şi art. 45 din Legea administraţiei
Publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se validează Dispoziţia Primarului nr. 635 din 04.12.2017 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter
Reparatoriu şi contencios administrativ al Instrituţiei
Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- DGFP Timiş.

Nr. 256

din 13 Decembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prcsina Iancu Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13 decembrie 2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Prcsina Iancu-Constantin
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14.
Absentează: d-l Boss, d-l Karacsony și d-l Meszaros.
Din partea executivului participă:d-l Postelnicu Darius Adrian – primar, d-l Niţoi Ionel –
secretar
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 642 din 07.12.2017.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a documentației tehnice – Memoriu
justificativ - pentru investiţia “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN
UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ DE INTERVENȚIE LA
ÎNĂLȚIME”.
2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA,
JUDEȚUL TIMIȘ CU UN UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ
DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”.
Plus la Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Oraşului Jimbolia nr. 635
din 04.12.2017
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 229 din 23 noiembrie 2017 preşedinte de
şedinţă este d-l Prcsina Iancu Constantin.
D-l Prcsina supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi, care se aprobă cu
unanimitate de voturi.
D-l Prcsina prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a documentației
tehnice – Memoriu justificativ - pentru investiţia “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU
UN UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP NACELĂ DE INTERVENȚIE LA
ÎNĂLȚIME”.
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de
hotărâre.
D-l Postelnicu – este vorba despre o finanțare europeană pe GAL, prin care am decis să
achiziționăm pentru SVSU acest echipament, care este util și la alte intervenții, cum ar fi tăierea
copacilor sau schimbarea becurilor de pe stâlpi. De fiecare dată, când a fost necesar, am închiriat
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acest utilaj, dar nu este ieftin deloc. Pentru a putea depune documentația, avem nevoie de aceste
două hotărâri.
D-şoara Siminiuc – care este suma cu care vom contribui?
D-l Postelnicu – 15.321 Euro.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi
se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 254
D-l Prcsina prezintă proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului “DOTAREA
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI
JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ CU UN UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL MOBIL DE TIP
NACELĂ DE INTERVENȚIE LA ÎNĂLȚIME”
D-l Ciuciulete prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de
hotărâre
D-şoara Siminiuc – cine va hotărî utilitatea intervenției în alte situații, decât cele de
incendii?
D-l Nițoi – acest utilaj este destinat SVSU. Ar fi trebuit să fim utilați cu o scară care costă
mult mai mult, dar nefiind atât de necesară, am stabilit că acest utilaj este mult mai benefic deoarece
poate fi folosit și în alte situații, în afară de cele specifice SVSU. Utilitatea intervenților SVSU va
fi hotărâtă de șeful serviciului, iar în celelalte cazuri, de primar și viceprimar.
D-şoara Siminiuc - nu am înțeles punctul 3 din anexa nr.1. Citez: ,,investiția are un potențial
economic semnificativ, deoarece prin creșterea condițiilor minime de bază pentru locuitorii
orașului, se reduce migrația către zone urbane mai dezvoltate''. Ce treabă are migrația?
D-l Postelnicu - acestea sunt solicitările proiectului și trebuie aprobate și dezbătute ca atare.
Noi intervenim și în localitățile învecinate.
D-l Nițoi - SVSU Jimbolia este solicitat de foarte multe ori de către ISU pentru intervențile
din comunele învecinate.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi
se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 255
D-l Prcsina prezintă proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului
Oraşului Jimbolia nr. 635 din 04.12.2017.
D-l Postelnicu – În urmă cu o săptămână sau două, Ministerul ne-a virat anumite sume
pentru achitarea salariilor la școli.
D-l Prcsina supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi
se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 256.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Prcsina 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.
SECRETAR
Niţoi Ionel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prcsina Iancu-Constantin
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