ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren de 34 mp din terenul înscris în CF nr. 405978
Jimbolia, nr. topo. 405978, având suprafaţa totală de 68.800 mp, în vederea scoaterii la licitaţie publică
a terenului de 34 mp pentru amplasare celulă punct de conexiuni.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11158 din 26.10.2018 al Serviciului urbanism, amenajare teritorială prin care
se propune aprobarea dezlipirii suprafeţei de teren de 34 mp din terenul înscris în CF nr. 405978 Jimbolia,
nr. topo. 405978, având suprafaţa totală de 68.800 mp, în vederea scoaterii la licitaţie publică a terenului
de 34 mp pentru amplasare celulă punct de conexiuni;
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 dezlipirea suprafeţei de teren de 34 mp din terenul înscris în CF nr. 405978
Jimbolia, nr. topo. 405978, având suprafaţa totală de 68.800 mp, în vederea scoaterii la licitaţie publică
a terenului de 34 mp pentru amplasare celulă punct de conexiuni;
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;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Meszaros Ştefan

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 227 din 26.10.2017 privind participarea Oraşului
Jimbolia la implementarea proiectului Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în
domeniul turismului (Common challenges – common solutions: institutional developement in the field
of tourism) acronim: PROTOURISM
Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul nr. 11187 din 26.10.2018 al Serviciului Administraţie publică, Integrare
Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local
Jimbolia nr. 227 din 26.10.2017 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului Provocări
comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului (Common challenges – common
solutions: institutional developement in the field of tourism) acronim: PROTOURISM;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualiazată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Art 2 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 227/26.10.2017 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,Art.2 - Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului
cu titlul „Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului (Common
challenges – common solutions: institutional developement in the field of tourism) acronim: PROTOURISM,
în valoare de 82.419 EURO (din care 85% - 70.056,15 EURO – fonduri UE, 13% - 10.713,65 EURO –
cofinanţare naţională, iar 2% - 1.649,20 EURO – contribuţie proprie), în condiţiile rambursării (decontării)
ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programul Interreg V-A România -Ungaria.’’
Art. 2. – Art 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 227/26.10.2017 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,Art. 3 - Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 1.649,20 EURO, reprezentând
2% pentru proiectul Provocări comune – soluţii comune: cooperare instituţională în domeniul turismului
(Common challenges – common solutions: institutional developement in the field of tourism) acronim:
PROTOURISM.’’
Art. 3. – Celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei PrefectuluiJudeţul Timiş;
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 228 din 26.10.2017 privind participarea Oraşului
Jimbolia la implementarea proiectului Tradiţie şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră
(Tradition and Modernity – Crossborder Cultural Cooperation) acronim: Traditions
Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul nr. 11186 din 26.10.2018 al Serviciului Administraţie publică, Integrare
Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local
Jimbolia nr. 228 din 26.10.2017 privind participarea Oraşului Jimbolia la implementarea proiectului Tradiţie şi
modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity – Crossborder Cultural
Cooperation) acronim: Traditions;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, (4) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualiazată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 228/26.10.2017 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,Art.2. - Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului
cu titlul „Tradiţie şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity –
Crossborder Cultural Cooperation) acronim: Traditions, în valoare de 32.124 EURO (din care 85% - 27.305,40
EURO – fonduri UE, 13% - 4.175,80 EURO – cofinanţare naţională, iar 2% - 642,80 EURO – contribuţie
proprie), în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din Programul Interreg V-A
România -Ungaria.’’
Art. 2. – Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 228/26.10.2017 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
,,Art. 3. – Se alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 642,80 EURO, reprezentând 2%
pentru proiectul Tradiţie şi modernitate – cooperare culturală transfrontalieră (Tradition and Modernity –
Crossborder Cultural Cooperation) acronim: Traditions.’’
Art. 3. – Celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a Instituţiei PrefectuluiJudeţul Timiş;
– Serviciului Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Modernizare stradă Ecaterina
Teodoroiu’’, precum şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei
Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11267 din 30.10.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care
se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Modernizare stradă Ecaterina
Teodoroiu’’, precum şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei;
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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ”Modernizare stradă Ecaterina
Teodoroiu’’, întocmită de SC LONGHERSIN SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
- Valoarea totală a investiției este de 602.052,62 lei (TVA inclus), din care C+M
495.397 lei.
- Investiţia este finanţată din bugetul local al Oraşului Jimbolia.
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;
- Serviciului Buget, contabilitate;
- Serviciilor de specialitate interesate.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Demolare
clădiri anexe (C1, C2 şi C4) piaţă agroalimentară”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 11266 din 30.10.2018 al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
prin care se propune aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
”Demolare clădiri anexe (C1, C2 şi C4) piaţă agroalimentară”;
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 proiectul tehnic al investiţiei ”Demolare clădiri anexe (C1, C2 C4) piaţă
agroalimentară”, întocmit de către S.C. LONGHERSIN S.R.L. din Timişoara, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA este de 109.914,35 lei, din care C+M: 96.390 lei
(TVA inclus);
- Investiţia este finanţată din bugetul local al Oraşului Jimbolia
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;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 noiembrie 2018 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului
Jimbolia.
Preşedinte de şedinţă: d-l Böss Hademar-Gunthard.
Din cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12.
Absentează: d-şoara Buduran,d-na Ferescu, d-l Karacsony, d-l Meszaros şi d-şoara Siminiuc.
Din partea executivului participă: d-l Postelnicu Darius – primar, d-l Niţoi Ionel – secretar.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 487 din 19.11.2018.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
ai investiției ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr. 50”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului
cu titlul „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC - Str.
Republicii, Nr 50, Oraș Jimbolia, Județ Timiș”.
PLUS LA ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia în calitate de asociat în vederea
constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,DISTRIBUȚIE GAZ
TIMIȘ VEST.
Conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia nr. 244 din 22 noiembrie 2018 preşedinte de şedinţă
este d-l Böss Hademar-Gunthard.
D-l Böss supune aprobării ordinea de zi şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de
voturi.
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției ”Reabilitare, modernizare şi dotare Liceu Tehnologic – str. Republicii, nr.
50”.
D-l Postelnicu – suntem în etapa de precontractare. Cu alte cuvinte, 99% vom primi această finanţare.
Această hotărâre este una din temele de casă pe care trebuie să le mai depunem în termenele solicitatate
de ADR Vest. Depunem documentaţia, aşteptăm vizita la faţa locului şi sperăm ca anul acesta să semnăm
contractul de finanţare pentru reabilitarea liceului din centrul oraşului. O investiţie de aproximativ
10.000.000 lei.
D-l Tinei – proiectul acesta presupune demolarea totală sau rămâne pe proiectul vechi?
D-l Postelnicu – nu s-a acceptat varianta aceasta. Este o regulă a celor de la Inspectoratul de Stat în
Construcţii ca acele clădiri care au peste 100 ani să fie reabilitate, nu demolate.
D-l Tinei – acolo, în vecinătate cu casa de lângă, cine consolidează calcanul? Clădirea este lipită.
D-l Postelnicu – acolo se reabilitează. E partea de ateliere.
D-l Tinei – partea din faţă, de la intrare.

D-l Postelnicu – se reabilitează şi se va construi în prelungire un corp nou.
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 245
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente
proiectului cu titlul „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC Str. Republicii, Nr 50, Oraș Jimbolia, Județ Timiș.
D-l Postelnicu – este următorul document pe care urmează să îl depunem pentru proiect.
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 246
D-l Böss prezintă referatul privind aprobarea asocierii Oraşului Jimbolia în calitate de asociat
în vederea constituirii ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
,,DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST.
D-l Tinei – de ce este modificat formatul de hotărâre?
D-l Postelnicu – este un nou draft de hotărâre pe care l-am primit de la Consiliul Judeţean în urma
unor discuţii purtate între UAT-uri. La un moment dat au fost mai mulţi furnizori de informaţii. Unele
primării au adoptat hotărârea într-un format, alţii în alt format. S-a convenit la Consiliul Judeţean să se
facă un format pentru toate UAT-urile. În această hotărâre se rămâne la o cotizaţie anuală de 10.000 lei
şi se scot cei 5 lei/locuitor.
D-l Niţoi – eu nu prea sunt de acord cu această formă.
D-l Tinei – eu m-am gândit că este noul model cu care lucrăm anul viitor. Mie mi se pare corectă
această formă.
D-l Niţoi – într-un act normativ nu se scrie câţi consilieri sunt prezenţi şi cine a votat. Alea sunt acte
auxiliare. Se vede în procesul verbal cine a votat.
D-l Gorgan – eu am întocmit proiectul de hotărâre. Se diminuează bugetul: 10.000 lei pentru
înfiinţarea asociaţiei şi 10.000 lei anual.
D-l Tinei – sediul social unde va fi?
D-l Gorgan – la Tomnatic. Consiliul director este format deja. În momentul de faţă aşteptăm doar
după aceste hotărâri, pe care o să le înaintăm la Judecătorie.
D-l Niţoi – dacă se aşteaptă foarte mult, nu este un lucru bun pentru că orice asociere se face cu nişte
membrii fondatori şi cu 7-10 localităţi serioase sau interesate, iar ulterior cine vrea să vină, să aibă
posibilitatea să vină pe parcurs. Aş spune să insistaţi să se demareze odată.
D-l Gorgan – până în 30 noiembrie trebuie să adun toate hotărârile şi să le înaintez către doamna
avocat.
D-l Böss supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 1 abţinere (d-l Gorgan) şi 11 voturi
pentru şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 247
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, d-l Böss 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,
SECRETAR,
Böss Hademar-Gunthard
Niţoi Ionel

