
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIULLOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA  
 

privind încetarea mandatului de consilier a lui ZIMłA ION  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Având în vedere faptul că d-l consilier ZIMłA ION a decedat la data 

de 10 noiembrie 2007; 
łinând cont de prevederile art.9 alin.(2) lit.”a” şi alin.(3)  din Legea 

nr.393/2004 , privind statutul aleşilor locali;  
In temeiul prevederilor art.45 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001 , republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Încetează mandatul de consilier local al lui ZIMłA ION. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei controlul legalităŃii actelor, a aplicării actelor  
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului -  judeŃul Timiş ; 

- Compartimentului administraŃie publică locală ,  
 

 
 
Nr.199 / 22 NOIEMBRIE  2007   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
   
                                                                   Radu Gheorghe 
     

CONTRASEMNEAZĂ,     
  SECRETAR, 

     Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind atribuirea denumirii  sălilor de sport nou înfiinŃate 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.8060 din 24 septembrie 2007 prin care se 

propune atribuirea denumirii sălilor de sport nou înfiinŃate şi  avizul Comisiei 
judeŃene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri exprimat prin Hotărârea 
nr.6/13.11.2007 ; 
                         łinând cont de prevederile art.2 lit.”d” din OG nr.63/2002, 
modificată şi completată şi de avizul Comisiei judeŃene de atribuire denumiri; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”d”, alin.(9) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.- Se atribuie denumiri sălilor de sport nou înfiinŃate , după cum 

urmează : 
- Sala de sport şcolară din Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu nr.83 – 
„GAZIBARA”; 
-  Sala se sport din Jimbolia, str.Contele Csekonics nr.2/d – 
„WIESENMAYAER” 
Art.2. – Prezinta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – JudeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  
- Serviciului urbanism şi amenjarea teritoriului 
- CetăŃenilor prin presa locală şi afişare 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă”.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere referatul nr.10077 din 15 noiembrie 2007  al 

serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se 
propune acordarea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă” şi  Hotărârea 
Consiliului local nr.140/23.10.2003 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru 
atribuirea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă” ; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(9) şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată  ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă diploma pentru „Cea mai frumoasă casă”, după 

cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

                ADRESA  
           (STRADA, NR) 

 PROPRIETAR 
 

Locul obŃinut 

1. Emmerich Bartzer nr.3/c Cîra Ioan            1 
2. Iuliu Maniu nr.13 Rusu Silviu            2 
3. Victor Babeş nr.54 Todica Marin            3 

 
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii , a plicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei  Prefectului -  
judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- celor prevăzuŃi la art.1 
- cetăŃenilor prin afişare 
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        Radu Gheorghe 
 
     
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  atribuirea în folosinŃă gratuită a unei suprafeŃe de 60 mp. din 
imobilul situat în Jimbolia, str.Lorena nr.2, către AsociaŃia 
Microregională Banat Ripensis de Dezvoltare a LocalităŃilor 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10146 din 19 noiembrie 2007 al serviciului 

impozite şi taxe locale prin care se propune atribuirea în folosinŃă gratuită, pe o 
perioadă de 2 ani (01.01.2008-01.01.2010), a unei suprafeŃe de 60 mp. din imobilul 
situat în Jimbolia, str.Lorena nr.2 AsociaŃiei Microregionale Banat Ripensis de 
Dezvoltare a LocalităŃilor, în scopul desfăşurării activităŃii Biroului de Consiliere 
pentru CetăŃeni; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”a”, art.124 şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se atribuie în folosinŃă gratuită, pe o perioadă de 2  ani 

(01.01.2008-01.01.2010), suprafaŃa de 60 mp.din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Lorena nr.2 AsociaŃiei Microregionale Banat Ripensis de Dezvoltare a 
LocalităŃilor, în scopul desfăşurării activităŃii Biroului de Consiliere pentru 
CetăŃeni. 

Atribuirea se va face pe baza contractului de comodat care se va 
încheia între Primăria oraşului Jimbolia şi AsociaŃia Microregională Banat Ripensis 
de Dezvoltare a LocalităŃilor.. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – JudeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- cetăŃenilor prin afişare 
- AsociaŃiei Microregionale Banat Ripensis de Dezvoltare a 
LocalităŃilor. 
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Radu Gheorghe 
 
        CONTREASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de un an a 
autorismului DACIA 1307 MIXT SC”PEISAJ HOSTA”SRL. 
  
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9254 din 22 octombrie 2007 al compartimentului 

buget, contabilitate , prin care se propune atribuirea în folosinŃă gratuită, pe o 
perioadă de un an , a autoturismului DACIA 1307 MIXT, având nr. de  omologare 
GODA121111I9212/1993, nr.de identificare WFOAXXGCAAVA24854/1997,  primit 
cu titlu gratuit de la primăria Timişoara  către, SC”PEISAJ HOSTA”SRL ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”, art.124 şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se  atribuie în folosinŃă gratuită SC”PEISAJ HOSTA” SRL,  

autoturismul DACIA 1307 MIXT, având nr.de omologare 
GODA121111I9212/19993, nr.de indentificare FOAXXGCAAVA24854/1997, pe o 
perioadă de un an , cu posibilitatea de prelungire.  

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
-DirecŃiei controlul legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative  şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
– judeŃul Timiş ; 
- compartimentului administraŃie publică locală ocială ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea  teritoriului şi registrul 
agricol 
- SC”PEISAJ HOSTA”SRL  
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CONTRASEMNEAZĂ,    
                    SECRETAR, 

            NiŃoi Ionel 
 

 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării lucrării „Reabilitarea sistemului 
centralizat de alimentare cu apă a oraşului Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10044 din 15 noiembrie 2007 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de 
fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării 
„Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din 
Legea administraŃiuei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-

economici în vederea realizării lucrării „Reabilitarea sistemului centralizat de 
alimentare cu apă a oraşului Jimbolia”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2007. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10218 din 21 NOIEMBRIE 2007 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea 
Listei de investiŃii pentru anul 2007 ; 

În temeiul prevederilor  art..38 alin.(4) lit.”d” şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2007 , după 

cum urmează : 
- la Capitolul A – Lucrări în continuare, se reduc  punctele  „1” – Reabilitare sistem 

centralizat de apă  cu suma de 200.000 lei; punctul „2” – Refacere branşamente cu 
suma de 150.000 lei şi punctul „3” – Cadastru imobiliar-edilitar + bancă de date  
cu suma de  877.000 lei ; de asemenea se suplimentează punctele „5” – Capelă 
cimitir + cameră de răcire + pavaj  cu suma de 70.000 lei şi punctul „7” – 
ÎnfiinŃare „Muzeul presei” cu suma de 10.000 lei , rezultând un TOTAL Cap. A 
de 2.186.000 lei. 

- la Capitolul B – Lucrări noi, se  suplimentează punctul  „3” – Viabilizare terenuri 
cu suma de 100.000 lei; se scot punctele „4” – ReparaŃii capitale Casa de cultură 
în valoare de 850.000 lei; punctul  „6” -  Modernizare piaŃă agroalimentară 
Jimbolia , str.Gh.Doja nr.14 , în valoare de 150.000 lei şi punctul „8” – 
Amenajare 2 garsoinere bloc ANL în valoare de 30.000 lei; se reduce punctul „5” 
– Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea 
sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, 
jud.Timiş cu suma de 1.855.000 lei; rezultând un TOTAL Cap. B de 4.012.000 
lei. 

- la Capitolul C – Dotări, se suplimentează punctul „17” – AchiziŃii terenuri  cu 
suma de 10.000 lei şi se introduce punctul „20” – Cameră video online în valoare 
de 12.000 lei rezultând un TOTAL Cap. C de 2.188.000  şi un TOTAL 
GENERAL de 8.386 .000 lei 

 
 
 
 



Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor normative  
şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului -  judeŃul Timiş ; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.10244 din 21 NOIEMBRIE.2007 al compartimentului 

buget, contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2007; 
  łinând cont de prevederile HG nr.1250/2007 prin care se alocă suma de 150 mii 
lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziŃia Guvernului, pentru finanŃarea cheltuielilor de reparaŃii şi întreŃinere 
străzi şi în baza HG nr.1285/2007 se repartizează suma de 642 mii lei, din transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeŃene, pentru reabilitarea Şcolii cu 
clasele I-VIII , corp Lorena din Jimbolia, 145 mii lei reabilitare GrădiniŃa pp.1 Jimbolia, 247 
mii lei şi obiectiv de investiŃii la Grup Şcolar Mihai Eminescu Jimbolia, 250 mii lei; 

În baza OUG nr.106/2006 s-au alocat sume pentru plata ajutorului pentru 
încălzirea locuinŃei; 

În temeiul  prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi  art.45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007, după cum urmează:                                    

                   MII LEI 
                      COD          TOTAL 
 
VENITURI – TOTAL        - 3.565 
1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale      11.02.06       150 
2. Alte taxe pe utilizarea bunurilor     16.02.50        10 
3. Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetară a anilor precedenŃi 30.02.03        10 
4. Venituri din valorificarea unor bunuri aparŃinând domeniului 
     privat        39.02.07 - 3.675 
5. SubvenŃii pentru finanŃarea cheltuielilor de capital din 
    învăŃământ        42.02.14       642 
6. SubvenŃii pentru finanŃarea lucrărilor de cadastru              42.02.29    - 877 
7. SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
    locuinŃei        42.02.34      175 

CHELTUIELI – TOTAL       - 3.565 
1. Alte servicii publice generale     54.02         20 
 - bunuri şi servicii      54.02.20        20 
2. Cultura, recreere şi religie                 67.02     - 850 



 - cheltuieli de capital      67.02.71    - 850 
3. Asigurări şi asistenŃă socială     68.02       175 
 - ajutor încălzire locuinŃă     68.02.57      175 
4. Servicii şi dezvoltare publică     70.02  - 3.060 
 - cheltuieli de capital      70.02.71 - 3.060 
5. Transporturi                  84.02       150 
 - bunuri şi servicii      84.02.20      150 
 

 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative a InstituŃiei  

Prefectului – JudeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
  privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe 
anul 2008.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9943 din 13 noiembrie 2007 prin care se propune 

aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2007; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.4 şi 6 şi art.45 din 

Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă Agenda cultural-sportivă a oraşului Jimbolia pe 

anul 2008, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea acŃiunii Perioada 
desfăşurării 
 

Locul 
desfăşurării 

Total 
cheltuieli 
(RON)lei 

Organizatori 

01. Aniversare Mihai 
Eminescu- 158 de ani de 
la naşterea poetului 

ianuarie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, CLJ, 
Biblioteca 
Orăşenească 

02. Decernarea Premiului 
„Mihail Avramescu” 
(ed aIII-a) 

ianuarie Jimbolia 5000 
3750- 
CLJ 
1250- 
CJT 

CJT, CLJ,Biserica 
Ortodoxă, FundaŃia 
Culturală P. Stoica 

03. Tabără de jurnalistică 
pentru studenŃi 

februarie Jimbolia 20000 
15000-clj 
5000-cjt 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

04. Balul Pompierilor martie Jimbolia 4000 
3000-CLJ 
1000-CJT 

CJT, CLJ, AsociaŃia 
Pompierilor Civili, 
Casa de Cultură 

05. Mâna Scriitorului 
(ed. a VI-a) 

martie Jimbolia 4000 
3000-CLJ 
1000-CJT 

CJT, CLJ, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

06. ExpoziŃie de icoane pe 
sticlă (ed a V-a) 

martie Jimbolia 4000 
3000-CLJ 
1000-CJT 

CJT, CLJ, Casa de 
Cultură, 
Muzeul St. Jäger 

07. Cupa Primăverii(handbal 
feminin şi masculin) 

martie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, 
DJTST,CLJ,Handb
al Club Jimbolia 



08. Integrare Europeană aprilie Jimbolia 10000 
7500-CLJ 
2500-CJT 

CJT, CLJ, AsociaŃia 
Banat-Ripensis 

09. Presa naŃionalităŃilor 
conlocuitoare de pe 
actualul teritoriu al 
României(expoziŃie) 

aprilie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250- 
CJT 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

10. Ziua Europei (Zilele 
sportului pentru toŃi) 
 

mai Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250- 
CJT 

CJT, 
DJTST,CLJ,Casa 
de Cultură 

11. Flori de Mai 
(spectacol folcloric) 

mai Jimbolia 6000 
4500-CLJ 
1500-CJT 

CJT, CLJ, Casa de 
Cultură 
 
 
 

12. Memorialul Stefan Jäger mai Jimbolia 10000 
7500-CLJ 
2500-CJT 

CJT, CLJ, Casa de 
Cultură, 
Muzeul St. Jäger 
 

13. Istoria presei româneşti şi 
caracteristicile stilului 
presei româneşti 

mai Jimbolia 6000 
4500-CLJ 
1500-CJT 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

14. Raliul Jimbolia 
(ed. a VI-a) 

mai Jimbolia 10000 
7500-CLJ 
2500-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

15. Tabără de jurnalistică 
pentru ziarişti 
profesionişti 

mai Jimbolia 20000 
15000-clj 
5000-cjt 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

16. 1 Iunie- Ziua 
internaŃională a copilului 

iunie Jimbolia 6000 
4500-CLJ 
1500-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

17. Cupa verii (handbal 
masculin şi feminin) 

iunie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, DJTST,CLJ, 
Handbal Club 
Jimbolia 

18. TendinŃe actuale în presa 
contemporană (trecerea 
la tabloid, presa gratuită, 
presa electronică)-
confeinŃă, simpozion 

iunie Jimbolia 10000 
7500-CLJ 
2500-CJT 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

19. Jimbo-Blues 
(ed. a VI-a) 

iunie Jimbolia 20000 
15000-
CLJ 
5000-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 



20. Cupa Pipatsch la handbal iulie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, DJTST,CLJ, 
Handbal Club 
Jimbolia 

21. Tabără internaŃională de 
jucării din lemn(ed. a III-
a) 

iulie Jimbolia 10000 
7500-clj 
2500-cjt 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

22. Tabără de gravură 
(ed.a V-a) 

iulie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250-CJT 

CJT, CLJ, 
Muzeul St. Jäger 

23. Zilele Muzicii Jimboliene 
(ed. a III-a) 

august Jimbolia 20000 
15000-clj 
5000-cjt 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

24. ExpoziŃie de copertă de 
carte de artă 

august Jimbolia 4000 
3000-CLJ 
1000-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură, 
Muzeul St. Jäger 

25. Zilele Jimboliene 
(ed. a XI-a) 

august Jimbolia 60000 
45000-clj 
15000-cjt 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

26. Cupa Pipatsch la handbal 
masculin şi feminin 

august Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, DJTST,CLJ, 
Handbal Club  
Jimbolia 

27. Geo Bogza- 100 de ani de 
la naşterea scriitorului 

august Jimbolia 4000 
3000-CLJ 
1000-CJT 

CJT, CLJ, 
Biblioteca 
Orăşenească 

28. Ruga Jimboliană 
(ed. a III-a), spectacol 
folcloric 

august Jimbolia 20000 
15000-clj 
5000-cjt 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

29. CompetiŃii sportive 
organizate în cadrul 
Zilelor Jimboliene: 
campionate de 
minifotbal, tenis de câmp, 
tenis de masă, karate, 
lupte libere, baschet 

august Jimbolia 6000 
4500-CLJ 
1500-CJT 

CJT, DJTST,CLJ, 
Handbal Club 
Jimbolia 
 

30. Muzeul Presei Sever 
Bocu prezintă presa 
română şi germană din 
Banat 

august Jimbolia 10000 
7500-CLJ 
2500-CJT 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

31. Inaugurarea Muzeului 
„Moda Jimboliană în 
secolul XX”  

septembrie Jimbolia 20000 
15000-clj 
5000-cjt 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 

32. Super Cupa de toamnă – 
Pipatsch la handbal 
feminin 

septembrie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, 
DJTST,CLJ,Handb
al Club Jimbolia 

33. ExpoziŃie Ion Zaicu septembrie Jimbolia 4000 
3000-CLJ 

CJT, CLJ, 
Muzeul St. Jäger 



1000-CJT 
34. EducaŃie şi manipulare 

prin presă – conferinŃă, 
simpozion 

septembrie Jimbolia 10000 
7500-CLJ 
2500-CJT 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală 
„Petre Stoica” 

35. Memorialul Ştefan 
Tapalagă(concurs de 
lupte libere) 

octombrie Jimbolia 6000 
4500-CLJ 
1500-CJT 

CJT, CLJ, DJTST, 
Handbal Club 
Jimbolia 

36. InterferenŃe folclorice octombrie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

37. Halloween 
- bal mascat - 

octombrie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

38. 125 de ani de la apariŃia 
primului ziar în Jimbolia 

octombrie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250-CJT 

CJT, CLJ, Muzeul 
Presei Sever Bocu, 
FundaŃia Culturală  
„Petre Stoica” 

39. B. Şt. Delavrancea-150 de 
ani de la naştere 

octombrie Jimbolia 4000 
3000-CLJ 
1000-CJT 

CJT, CLJ, 
Biblioteca 
Orăşenească 
 
 

40. ExpoziŃie feroviară – 
Orient Expres 

noiembrie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250-CJT 

CJT, CLJ, 
Muzeul Căilor 
Ferate  
din Jimbolia    
 
 

41. Cupa Clubului 
(Campionat de şah ; 
Campionat de bridge) 

noiembrie Jimbolia 8000 
6000-CLJ 
2000-CJT 

CJT, DJTST, CLJ, 
Casa de Cultură 

42. InterferenŃe teatrale-
spectacol realizat în 
colaborare cu instituŃii de 
amatori 

noiembrie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 
 
 

43. InterferenŃe teatrale-
spectacol realizat în 
colaborare cu instituŃii 
profesioniste 

noiembrie Jimbolia 5000 
3750-CLJ 
1250-CJT 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

44. Ziua NaŃională a 
României 

decembrie Jimbolia 3000 
3000-CLJ 

CLJ, POJ, 
Casa de Cultură 

45. Cupa de iarnă la handbal 
feminin şi masculin 

decembrie Jimbolia 3000 
2250-CLJ 
750- CJT 

CJT, 
DJTST,CLJ,Handb
al Club Jimbolia 

46. Sărbătoarea de Ignat (ed. decembrie Jimbolia 10000 CJT, CLJ, 



a VIII-a)- tradiŃii şi 
obiceiuri 

7500-clj 
2500-cjt 

Casa de Cultură 
 

47. 
 

Festivalul InternaŃional 
„O, brad frumos!” 
(ed. a XIII-a) 

decembrie Jimbolia 20000 
15000-clj 
5000-cjt 

CJT, CLJ, 
Casa de Cultură 

                    
 Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ   a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Casei de cultură 
- CetăŃenilor prin afişare şi prin presă. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor 
pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.10158 din 19 noiembrie  2007 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
aprobarea Regumanetului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există 
obligativitatea  înmatriculării; 

 łinând cont de prevederile art.128 lit.”f” din OUG nr.195/2002, privind 
circulaŃia pe drumurile publice,republicată ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 din Legea nr.215/2001, 
privind administraŃia publică locală , republicată ;  

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. –  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi regsitrul agricol 
va evidenŃia şi înregistra vehiculele pentru care nu există obligativitatea 
înmatriculării, în registre speciale destinate acestui scop. 

Înregistrarea vehiculelor prevăzute la alin.(1) se va face pe baza 
următoarelor documente: 

- cerere de înregistrare a vehiculului; 
- actul de proprietate al vehiculului, în original şi copie(factură, 

contratc de vânzare-cumpărare, declaraŃie notarială din care rezultă 
provenienŃa şi caracteristicile vehiculului); în cazul vehiculelor cu 
tracŃiune animală ce face parte din partimoniulpropriu şi precizând 
modalitatea de dobândire a acestuia; 

- actul de indentitate al solicitantului, în copie şi original, în cazul 
persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la registrul 
ComerŃului în cazul persoanelor juridice, în copie şi original; 

- actul justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie 
motor, serie şasiu, culoare, marca, tipul, categoria(adeverinŃă de 
indetrificare), precum şi numărul de inventar al vehiculului; 

- dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum 
şi a plăcuŃelor cu numere de înregistrare; 

- certificat de atestare fiscală a plăŃii impozitelor şi taxelor prevăzute de 
lege către bugetul local. 

Radierea vehiculelor menŃionate la alin.(1) se face pe baza următoarelor 
documente: 

- cerere de radiere a solicitantului; 
- actul de identitate al solicitantului, în opie şi orginal, în cazul 

persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare de la registrul 
comerŃului în cazul persoanelor juridice, în copie şi orginal; 

- actul de proprietate al vehiculului, în copie şi orginal; 



- certificatul de înregistrare. 
Art.2. – Se stabileşte contravaloarea numerelor de înmatriculare după 

cum urmează : 
- atelaje ..................................10 lei; 
- mopede ................................17 lei ; 
- tractoare şi combine ............17 lei; 
- remorci.................................29 lei; 
Art.3. – Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 10 lei. 
Art.4. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.37/2000, privind 

înmatricularea atelajelor. 
Art.5 – Începând cu data de 01.01.2008, deŃinătorii vehiculelor 

neînregistrate şi nu şi le înregistrează vor fi sancŃionaŃi de către poliŃie, conform 
prevederilor Codului rutier. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
-  Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- CetăŃenilor prin afişare şi presă 
- PoliŃiei oraşului Jimbolia. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea trecerii în proprietatea oraşului Jimbolia, a 
întabulării şi a scoaterii din circuitul agricol a terenului din Jimbolia, 
identificat cu nr.topo.NMS 16/1 având suprafaŃa de 10.000 mp. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10041 din 15 noiembrie 2007 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune trecerea 
în proprietatea oraşului Jimbolia, întabularea şi scoaterea din circuitul agricol a 
terenului din Jimbolia identificat prin nr.topo.NMS 16/1 având o suprafaŃă de 
10.000 mp– situat în extravilanul oraşului Jimbolia, în partea de nord a oraşului, 
învecinat în partea de vest cu Drumul NaŃional DN 59C, fiind la limita teritoriului 
administrativ al oraşului Jimbolia cu teritoriul administrativ al comunei Comloşu 
Mare, având ca destinaŃie „rampă de transfer gunoi menajer” şi Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.280/19.11.2002 privind aprobarea 
înfiinŃării şi amplasării unei staŃii de transfer gunoi menajer pe terenul NMS 16/1 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” , alin.(9) şi art.45 din 
Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea în proprietatea oraşului Jimbolia, 

întabularea şi scoaterea din circuitul agricol a suprafaŃei de 10.000 mp teren ce 
aparŃine domeniului public al oraşului Jimbolia – situat în partea de nord a 
oraşului, învecinat în partea de vest cu Drumul NaŃional DN 59C, fiind la limita 
teritoriului administrativ al oraşului Jimbolia cu teritoriul administrativ al comunei 
Comloşu Mare, având ca destinaŃie „rampă de transfer gunoi menajer” identificat 
prin nr.topo.NMS 16/1, urmând a se organiza rampă de transfer pentru gunoiul 
menajer în cadrul proiectului Consiliului JudeŃean Timiş „CENTRU DE 
COLECTARE ŞI TRANSFER DEŞEURI MENAJERE”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol 

Nr. 209 din 22 noiembrie 2007   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Radu Gheorghe 

   CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR , 
           NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind unificarea a două parcele de teren , situate în Jimbolia, 
str.Spre Nord nr.35/a şi 35/b 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10272/16.11.2007 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune unificarea a două 
parcele de teren intravilan, aflate în patrimoniul privat al oraşului, fiecare având 
suprafaŃa de 300 mp şi fiind înscrise în CF nr.8169, nr.topo.1423/1/2, respectiv CF 
nr.8170, nr.topo.1423/1/3; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă unificarea parcelei înscrise în CF nr.8169, 

nr.topo.1423/1/2  cu parcela înscisă în CF nr.8170, nr.topo.1423/1/3 fiecare având 
suprafaŃa de câte 300 mp., situate în Jimbolia, str.Spre Nord nr.35/a şi 35/b. 

Terenul menŃionat la alin.(1) este în intravilan  şi aparŃine domeniului 
privat al oraşului Jimbolia. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul 
agricol; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 

 
 
Nr.210 din 22 noiembrie 2007    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Radu Gheorghe 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia nr.84/15.06.2006 cu privire la atribuirea în folosinŃă gratuită, pe 
durata existenŃei construcŃiei, a terenului situat în Jimbolia, str.Spre Est 
nr.25 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
łinând cont de prevederile art.4 şi art.5 din Legea nr.15/2003 ; 
Văzând referatul nr.10076 din 15 noiembrie 2007  al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea art.1 din HCL 
nr.84/15.06.2006  prin care în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 s-a atribuit 
gratuit numitului Popa Mircea-Valentin, domiciliat în Jimbolia, strada Tudor 
Vladimirescu nr.16, suprafaŃa de 300 mp teren, pentru construirea unei locuinŃe 
proprietate personală,  în loc de 260 mp, înscris în CF nr.177, nr.topo.2446-2447/2 ; 

łinând cont de prevederile art.36 alin.(5) lizt.”b”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.2152001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se modifică art.1 din HCL nr.84/15.06.2006 şi va avea următorul 

cuprins „Art.1. – Se atribuie în folosinŃă  gratuită, pe durata existenŃei construcŃiei, 
suprafaŃa de 260 mp teren situat în Jimbolia, str.Spre Est nr.25, înscris în CF nr.177 
nr.topo.2446-2447/2, pentru construirea unei locuinŃe proprietate personală,  numitului 
Popa Mircea-Valentin, domiciliat în oraşul Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu nr.16. 

Terenul menŃionat la alin.1 aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia şi 
nu a fost revendicat de foştii proprietari”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
JudeŃul Timiş ; 
- Compoartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului rubanism ; 
- D-lui Popa Mircea-Valentin, Jimbolia, Tudor Vladimirescu nr.16. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind atribuirea numărului stradal „17/A” – str.Republicii, 
imobilului din Jimbolia, situat pe strada Republicii colŃ cu strada Ion Slavici – 
proprietatea numitului Crecan Neculai.- 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.10045 din 15 noiembrie 2007 al serviciului  
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
acordarea numărului stradal „17/A” strada Republicii - imobilului  din Jimbolia,  
situat pe strada Republicii colŃ cu strada Ion Slavici -   proprietatea numitului 
Crecan Neculai ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” , alin. (9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată  ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se atribuie nr.stradal „17/A” – strada Republicii -  imobilului din 

Jimbolia,  situat pe strada Republicii colŃ cu strada Ion Slavici, proprietatea 
numitului Crecan Neculai. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legaităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş ; 

- compartimentului  administraŃie publică locală  
- Serviciului urbanism ; 
- D-lui Crecan Neculai. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.Republicii 54, ap.1, cu 25,81 % p.c.i. cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10101 din 15 

noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Republicii nr.54, ap.1 cu     
25,81 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.10112 nr.top.3205/I şi CF.col.nr.4981, topo.3205 în  
suprafaŃă de 99 mp, din totalul de 382 mp., cumpărătorilor construcŃiei conform 
prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului ICHIM DUMITRU    
a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Republicii nr.54, ap.1 cu 25,81 % 
p.c.i.  cuprins în. C.F. ind.nr.10112 nr.top.3205/I şi CF.col.nr.4981, topo.3205 în  
suprafaŃă de 99 mp, din totalul de 382 mp,  care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 73 mp-curte  -  va plăti în 
continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform prezentei hotărâri 
renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul casei, 
dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
-     D-lui Ichim Dumitru, din  Jimbolia, str.Republicii nr.54, ap.1 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.8, ap.1, cu 52 % p.c.i. cumpărat  în 
baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10104 

din 15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.L.Rebreanu 
nr.8, ap.1 cu     52 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.10002 nr.top.1820-1821/I şi 
CF.col.nr.646, topo.1820, 1821 în  suprafaŃă de 364 mp, din totalul de 2297 mp., 
cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului DUMITRU 
ANDREI    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.8, 
ap.1cu 52 % p.c.i.  cuprins în. C.F. ind.nr.10002 nr.top.1820-1821/I şi CF.col.nr.646, 
topo.1820, 1821 în  suprafaŃă de 364 mp, din totalul de 2297 mp,  care a cumpărat 
imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 1167mp.(337 mp-
curte  şi 830 mp grădină) -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative 
în vigoare sau poate să-l cumpere. 

 
Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 

asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 



- Serviciului  impozite şi taxe locale 
-     D-lui Dumitru Andrei , din  Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.8, ap.1 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.1, ap.1/2/1, cu 18 % p.c.i. cumpărat  în 
baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10104 

din 15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.L.Rebreanu 
nr.1, ap.1/2/1 cu 18 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.10344 nr.top.2178/I/B/I şi 
CF.col.nr.595, topo.2178 în  suprafaŃă de 148 mp, din totalul de 919 mp., 
cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei GRIGORE 

EUGENIA   a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.1, 
ap.1/2/1 cu 18 % p.c.i.  cuprins în. C.F. ind.nr.10344 nr.top.2178/I/B/I şi 
CF.col.nr.595, topo.2178 în  suprafaŃă de 148 mp, din totalul de 919 mp.,  care a 
cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 17 mp.-curte  -  va 
plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l 
cumpere. 

 
Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 

asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 



- D-nei Grigore Eugenia, din  Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.1, 
ap.1/2/1, 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.Calea Timişorii nr.7/B, ap.2, cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10084 

din 15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.C.Timişorii 
nr.7/b,   ap.2 cu 20 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.10051 nr.top.1760//II şi 
CF.col.nr.7381, topo.1760 în  suprafaŃă de 95 mp, din totalul de 2010 mp., 
cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului OVLACHE 

IOAN   a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr. 7/b, ap.2 
cu 20 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.10051 nr.top.1760//II şi CF.col.nr.7381, 
topo.1760 în  suprafaŃă de 95 mp, din totalul de 2010 mp.,  care a cumpărat imobilul 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 307 mp.-curte  -  va 
plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l 
cumpere. 

 
Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 

asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Ovlache Ioan, din  Jimbolia, str.C.Timişorii nr.7/b, ap.2, 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.Calea Timişorii nr.51, ap.2, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10102 din 15 

noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.C.Timişorii nr.51,   ap.2 cu 
50 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.7372 nr.top.1677/1/I şi CF.col.nr.7370, topo.1677 în  
suprafaŃă de 243 mp, din totalul de 812 mp., cumpărătorilor construcŃiei conform 
prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului DREANA 
ANASTASIE   a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr. 51, 
ap.2 cu 50 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.7372 nr.top.1677/1/I şi CF.col.nr.7370, 
topo.1677 în  suprafaŃă de 243 mp, din totalul de 812 mp.,  care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 163 mp.-curte  -  va plăti 
în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform prezentei hotărâri 
renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul casei, 
dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Dreană Anastasie, din  Jimbolia, str.C.Timişorii nr.51, ap.2,  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.Calea Timişorii nr.53, ap.1, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10081 din 15 

noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.C.Timişorii nr.53,   ap.1 cu 
38 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.7535 nr.top.1629, 1627, 1630/1/I şi CF.col.nr.7534, 
topo.1627, 1629, 1630 în  suprafaŃă de 229 mp, din totalul de 1748 mp., cumpărătorilor 
construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului DIVRICEAN 
MARIUS   a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr. .53 ,ap.1 
cu 38 % p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.7535 nr.top.1629, 1627, 1630/1/I şi CF.col.nr.7534, 
topo.1627, 1629, 1630 în  suprafaŃă de 229 mp,  care a cumpărat imobilul în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 436 mp.(75 mp.curte, 361 
mp.grădină )  -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau 
poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform prezentei hotărâri 
renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul casei, 
dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Divricean Marius , din  Jimbolia, str.C.Timişorii nr.53, ap.1, 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str.Calea Timişorii nr.53, ap.2, cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10082 din 15 

noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.C.Timişorii nr.53 ,ap.2 cu 62 
% p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.7563 nr.top.1629, 1627, 1630/1/II şi CF.col.nr.7534, 
topo.1627, 1629, 1630 în  suprafaŃă de 373 mp, din totalul de 1748 mp., cumpărătorilor 
construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului DIVRICEAN ION    
a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr. .53 ,ap.2 cu 62 % p.c.i.  
cuprins în C.F. ind.nr.7563 nr.top.1629, 1627, 1630/1/II şi CF.col.nr.7534, topo.1627, 
1629, 1630 în  suprafaŃă de 373 mp,  care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 711 mp.(122 mp.curte, 
589 mp.grădină )  -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau 
poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform prezentei hotărâri 
renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul casei, 
dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Divricean Ion , din  Jimbolia, str.C.Timişorii nr.53, ap.2, 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.Calea Timişorii nr.13/a, ap.3, cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10106 din 15 

noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.C.Timişorii nr.13 A, cu 31 % 
p.c.i.  cuprins în C.F. ind.nr.10269 nr.top.1753-1754/III şi CF.col.nr.3249, 
topo.1753,1754 în  suprafaŃă de 185 mp, din totalul de 1734 mp., cumpărătorilor 
construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului MANEA ILIE    a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr.13 A cu 31 % p.c.i.,   în 
suprafaŃă de 185 mp., cuprins în C.F. ind.nr.10269 nr.top.1753-1754/III şi 
CF.col.nr.3249, topo.1753,1754 care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 366 mp.(52 mp.curte, 307 
mp.grădină )  -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau 
poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform prezentei hotărâri 
renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul casei, 
dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Manea Ilie , din  Jimbolia, str.C.Timişorii nr.13 A, 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.GriviŃei nr.1, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10103 

din 15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.GriviŃei nr.1.  
cuprins în C.F. nr.2013 nr.top.4838 în  suprafaŃă de 458 mp,  cumpărătorilor 
construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului BIRIBOACĂ 
VIOREL     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.GriviŃei nr.1 în 
suprafaŃă de 458 mp., cuprins în C.F.nr.2013, nr.topo.4838 care a cumpărat 
imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de  247 mp.- curte  -  va 
plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l 
cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 
asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Biriboacă Viorel, Jimbolia, str.GriviŃei nr.1, 

  
Nr. 221 din 22 noiembrie   2007                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     

       Radu Gheorghe  
                             

                           CONTRASEMNEZĂ, 
  SECRETAR, 
  Ionel NiŃoi 



 ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.Spre Vest nr.24, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.6605 din 

15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Spre Vest 
nr.24.  cuprins în C.F. nr.1311 nr.top.2836 în  suprafaŃă de 253 mp,  cumpărătorilor 
construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului 
MICHALACHE SINICĂ     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, 
str.Spre Vest nr.24 în suprafaŃă de 253 mp., cuprins în C.F.nr.1311, nr.topo.2836 
care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 38 mp.- curte,  va 
plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l 
cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 
asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Michalache Sinică, Jimbolia, str.Spre Vest nr.24, 

  
Nr. 222 din 22 noiembrie   2007                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     

       Radu Gheorghe  
                             

                                                       CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel NiŃoi 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.Spre Vest nr.15, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10083 

din 15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Spre Vest 
nr.15.  cuprins în C.F. nr.504 nr.top.29999,30000 în  suprafaŃă de 267 mp,  
cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului TOMA 
CONSTANTIN     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Spre Vest 
nr.15 în suprafaŃă de 267 mp., cuprins în C.F.nr.504, nr.topo.29999,30000 care a 
cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 326 mp.(220 
mp.curte, 106 mp.grădină)  -  va plăti în continuare chirie conform actelor 
normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 
asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-luiToma Constantin, Jimbolia, str.Spre Vest nr.5, 

  
Nr. 223 din 22 noiembrie   2007                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     

       Radu Gheorghe 
                             

                                                       CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel NiŃoi 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 

situat în oraşul Jimbolia, str.M.Eminescu nr.21, cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10085 

din 15 noiembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune 
trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.E.Eminescu 
nr.21.  cuprins în C.F. nr.329 nr.top.3646, 3647 în  suprafaŃă de 243 mp, din totalul 
de 545 mp., cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului 
DOROBANłU FLORIN     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, 
str.M.Eminescu nr.21 în suprafaŃă de 243 mp., cuprins în C.F.nr.329, nr.topo.3646, 
3647 care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 545 mp.(312 
mp.curte, 233 mp.grădină)  -  va plăti în continuare chirie conform actelor 
normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere 
asupra terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenŃa de teren din 
parcelă este un loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obŃinut  conform 
prezentei hotărâri renunŃă, în orice fel, la folosirea diferenŃei de teren menŃionat. 

În cazul cumpărării diferenŃei de teren din parcelă de către proprietarul 
casei, dreptul de servitute încetează. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului 
judeŃul Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui DorobanŃu Florin , Jimbolia, str.M.Eminescu nr.21, 

  
Nr. 224 din 22 noiembrie   2007                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     

      Radu Gheorghe  
                 CONTRASEMNEZĂ, 
   SECRETAR, 
   Ionel NiŃoi 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.9954  din 22 noiembrie 2007 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  18 OCTOMBRIE  2007 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Radu Gheorghe 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 14 
      Au absentat următorii  consilieri: Rakoczi Gheorghe , Takacs Tibreiu şi   ZimŃa Ion - decedat. 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru ZimŃa Ion. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.199 cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii sălilor de sport nou construite. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.200 cu unanimitate de voturi. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei „Cea mai frumoasă casă”. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.201 cu unanimitate de voturi. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat pentru spaŃiul 

din Jimbolia, str.Lorena nr.2 pentru AsociaŃia Microregională de Dezvoltare a 

LocalităŃilor Banat Ripensis. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.202 cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu SC PEISAJ 

HOSTA SRL pentru autoturismul Dacia 1307 mixt. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.203 cu unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitarea 

sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Jimbolia”. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.204 cu unanimitate de voturi. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiŃii pe anul 2007. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.205 cu unanimitate de voturi. 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.206 cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului 

Jimbolia pe anul 2008. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.207 cu 14 voturi „pentru” şi un vot 

„împotrivî”.. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a 

vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.208 cu 13 voturi „pentru” şi un vot 

„împotrivă”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării şi scoaterii din circuitul 

agricol a terenului din Jimbolia, identificat cu nr.topo.NMS 16/1, având 

suprafaŃa de 10.000 mp. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.209 cu unanimitate de voturi. 

12. Proiect de hotărâre privind unificarea a două parcele de teren concesionate,  

situate în Jimbolia, str.Spre Nord nr.35 /a şi 35/b. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.210 cu 12 voturi „pentru” şi 2 

abŃineri. 

 



13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.84/15.06.2006 cu privire la 

atribuirea în folosinŃă gratuită a terenului din Jimbolia, str.Spre Est nr.25 

conf.prevederilor Legii nr.15/2003. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.211 cu unanimitate de voturi. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „17/A”  strada 
Republicii , imobilului proprietatea numitului Crecan Neculai. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.212 cu unanimitate de voturi. 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – Str.Republicii nr.54 – Ichim 

Dumitru. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.213 cu unanimitate de voturi. 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- L.Rebreanu nr.8 – Dumitru 

Andrei . 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.214 cu unanimitate de voturi. 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- L.Rebreanu nr.1 – Grigore 

Eugenia. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.215 cu unanimitate de voturi. 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- C.Timişorii nr.7/b – Ovlache 

Ioan. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.216 cu unanimitate de voturi. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- C.Timişorii nr.51 – Dreana 

Anastasie. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.217 cu unanimitate de voturi. 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – C.Timişorii nr.53 – Divricean 

Marius 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.218 cu unanimitate de voturi. 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- C.Timişorii nr.53 – Divicean 

Ion. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.219 cu unanimitate de voturi. 

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – C.Timişorii nr.13/a – Manea 

Ilie . 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.220 cu unanimitate de voturi. 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- GriviŃei nr.1 – Biriboacă 

Viorel. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.221 cu unanimitate de voturi. 

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – S.Vest nr.24 – Michalache 

Sinică . 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.222 cu unanimitate de voturi. 

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – S.Vest nr.15 – Toma 

Constantin. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.223 cu unanimitate de voturi. 



26. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – M.Eminescu nr.21 – 

DorobanŃu Florin. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.224 cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 noiembrie   2007 în şedinŃa ordinară a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Kaba Gábor , primarul  oraşului, deschide lucrările şedinŃei şi precizează că 

din cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 14 absentează următorii  consilieri:D-l 
Rakoczi Gheorghe, d-l Takacs Tiberiu , iar  ZimŃa Ion- decedat. 

D-l Kaba propune un moment de reculegere în memoria dr.Drăgan şi a 
consilierului ZimŃa Ion. 

D-l Vânătoru  prezintă  
ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier pentru 
ZimŃa Ion. 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii sălilor de sport nou 
construite. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei „Cea mai frumoasă 
casă”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat pentru 
spaŃiul din Jimbolia, str.Lorena nr.2 pentru AsociaŃia Microregională 
de Dezvoltare a LocalităŃilor Banat Ripensis. 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat cu SC 
PEISAJ HOSTA SRL pentru autoturismul Dacia 1307 mixt. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
„Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului 
Jimbolia”. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiŃii pe anul 
2007. 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a 

oraşului Jimbolia pe anul 2008. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a 

vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării. 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare a cimitirului. 
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică  a solariilor în 

vederea închirierii . 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării şi scoaterii din 

circuitul agricol a terenului din Jimbolia, identificat cu nr.topo.NMS 
16/1, având suprafaŃa de 10.000 mp. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare a 
Consiliului local al oraşului Jimbolia cu HOG. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.72/2005 cu 
privire la atribuirea gratuită a terenului aferent construcŃiilor 
cumpărate conform prevederilor Legii nr.112/1995 – str.Spre Est 
nr.25. 

16. Proiect de hotărâre privind unificarea a două parcele de teren 
concesionate,  situate în Jimbolia, str.Spre Nord nr.35 /a şi 35/b. 



 2 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.84/15.06.2006 cu 
privire la atribuirea în folosinŃă gratuită a terenului din Jimbolia, 
str.Spre Est nr.25 conf.prevederilor Legii nr.15/2003. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru 
suprafaŃa de 11.681 mp situat în zona periurbană denumită Colonia 
Agricolă Clarii Vii , proprietate privată. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei suprafeŃe de 
11.681 mp. teren,  proprietate privată. 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „17/A”  strada 
Republicii , imobilului proprietatea numitului Crecan Neculai. 

21. Acord de principiu pentru emitere obligaŃiuni. 
22. Acord de principiu privind aprobarea taxelor de închiriere sală de sport 
23. Probleme  ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
24. Probleme curente ale Primăriei. 
25. Diverse. 

şi solcită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri: 
1. Proiect de hotărâre privind casarea unui număr de 676 volume de cărŃi 
de la Biblioteca orăşenească Jimbolia .- 
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent 
imobilelor cumpărate conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

Deoarece d-l Takacs Tiberiu este în concediu, care este preşedinte de şedinŃă 
pentru 2 luni, următorul este d-l Radu Gheorghe şi cu unanimitate de voturi a fost ales 
preşedinte de şedinŃă şi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.198. 
Ordinea de zi cu completările solicitate s-a supus la vot şi s-a aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
D-l Radu Gheorghe supune aprobării procesele verbale de la şedinŃele 

anterioare  - şedinŃa ordinară din 18.10.2007 şi cea extraordinară din data de 23.10.2007 – 
care au fost difuzate  pe comisiile de specialitate şi nefiind obiecŃii şi completări s-au 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de 
consilier pentru ZimŃa Ion , decedat la data de 10.11.2007,care supus la vot s-a aprobat 
cu unanimitate de voturi şi s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.199 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea denumirii sălilor de sport nou 

înfiinŃate. 
D-l Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Boldor întreabă cine este Wiesenmayer ? 
D-l Horvat prezintă extras din expunerea de motive – a fost un mare sportiv, 

născut în Jimbolia la data de 17.12.1924, a activat la clubul Electrica de atletism, 
recordmen naŃional la lungime şi 400 m plat. Pentru activitatea atletică i s-a oferit titlul de 
Maestru Emerit al Sportului. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.200 
D-l Radu prezintă referatul privind acordarea diplomei “Cea mai frumoasă 

casă” 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Radu prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.201 
D-l Radu prezintă referatul privind  aprobarea contractului de comodat 

pentru  spaŃiul din Jimbolia, str.Lorena nr.2 pentru AsociaŃia Microregională de 
Dezvoltare a LocalităŃilor Banat Ripensis. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Boldor prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.202. 
D-l Radu prezintă referatul privind  aprobarea contractului de comodat 

pentru  spaŃiul din Jimbolia, str.Lorena nr.2 pentru AsociaŃia Microregională de 
Dezvoltare a LocalităŃilor Banat Ripensis. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Boldor prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.203 
Intervine d-şoara Imbrişcă şi precizează că BCC a câştigat un poriect de 23.ooo 

Euro din care finanŃarea este 15.000 Euro şi va fi nevoie şi de cofinanŃare din partea 
consiliului, dar pentru depunerea dosarului avem nevoie de spaŃiu. 
               D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate 
“Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a oraşului Jimbolai”.. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 
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D-l Boldor prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.204 
D-l Radu prezintă referatul privind modificarea Listei de investiŃii pe anul 

2007. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre şi precizează că sunt o serie de puncte din lista iniŃială care se scot din lipsă 
de fonduri şi altele se adaugă.. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.205 
D-l Radu prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2007. 
D-l Bill  prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre şi precizează că prin Inspectoratul Şcolar JudeŃean s-au primit bani pentru 
şcoli, s-au primit bani pentru drumuri şi pentru ajutorul social prin HG. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.206 
    D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea Agendei cultural-sportive pe 

anul 2008. 
D-l Bill  prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre . 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Intervine d-l Boldor şi întreabă dacă a văzut cineva care este suma totală ce 

reprezintă efortul bugetului local – 321.750 lei -, dar d-na directoare a Casei de cultură 
refuză să lucreze cu comisia de specialitate şi sigur dacă ar fi fost d-l primar present ne-ar 
fi spus că s-a trecut aşa o sumă mare pentru a putea atrage de la Consiliul judeŃean o 
sumă mare, Consiliul judeŃean dă procent din suma propusă de consiliul local, niciodată 
nu am primit un raport cheltuirea banilor aprobaŃi de noi pentru activităŃile 
culturale.Suma mi se pare “colosală”, vreau să văd cheltuielile, care a fost sprijinul 
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Consiliului JudeŃean, dacă noi aprobăm această sumă va fi cuprinsă şi în bugetul pe 2008 
şi nu mai este nevoie de noi pentru a cheltui aceşti bani. Dacă discutăm de sport de 
performanŃă nu avem bani. Toate aceste activităŃi culturale se învârt în jurul lui Petre 
Stoica unde participă “o mână de  oameni”, trebuie să vedem pe ce se cheltuie aceşti bani. 

Intervine d-l Radu şi precizează că noi acum trebuie să aprobăm agenda 
activităŃilor cultural-sportive pentru anul viitor, nu bugetul pentru aceste activităŃi. 

Intervine d-l Baziliuc şi precizează că problema ridicată de d-l Boldor este 
foarte serioasă,  consider că trebuie să ni se prezinte o situaŃie a cheltuielilor pe anul 
2007, sunt sume cam aberante.Am văzut activităŃi cu 2-3 oameni şi s-a considerat 
activitatea Ńinută şi s-au cheltuit 60.000 lei  

Intervine d-l Takacs şi arată că dacă se intră în detaliu suma cheltuită pe aceste 
activităŃi nu reprezintă 10 % din buget, activităŃile pe fundaŃia Petre Stoica sunt bine 
venite, dacă ne uităm numai la Muzeul Presei este o bijuterie, bine realizat, trebuie să I se 
dea utilitate. Partea sportivă e cam săracă, poate ar trebui aprobată separat. 

Intervine d-l Giulvezan şi precizează că pentru sport nu se alocă bani deoarece 
nu avem sport de performanŃă, numai amatori. 

D-l Takacs precizezaă că este de accord cu agenda culturală, sau poate chiar ar 
trebui alocaŃi mai mulŃi bani,. Jimbolia nu are şomaj, bugetul pe anul 2006 a fost de 4 
milioane euro şi din asta dacă dăm 10 % pentru cultură şi sport. 

D-l Boldor întreabă cât s-a cheltuit în 2007 din bugetul local pe aceste activităŃi 
şi cât s-a primit de la Consiliul JudeŃean? 

Intervine d-l Bill şi arată că este vorba numai de aprobarea agendei cultural-
sportive pentru anul 2008, nu se aprobă banii pentru aceste activităŃi, este vorba de o 
sumă preconizată. 

D-l Boldor precizează că în situaŃia aprobării se va cuprinde în bugetul local. 
D-l Takacs arată că ar fi de acord să se facă o analiză a anilor anteriori, să se 

vadă şi evoluŃia şi sunt convins că banii nu s-au cheltuit la voia întâmplării, mă bazez pe 
ce s-a făcut în Jimbolia în ultimii 20 de ani. 

Intervine d-na Ploscariu , director Casa de cultură şi precizează că toate sumele 
aprobate s-au cheltuit, Consiliul judeŃean dă un procent din prevederile noastre, în acest 
an a fost de 337.000 lei. SituaŃia s-a prezentat în raportul primarului. 

D-l Radu intervine şi precizează că există sesizări din partea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local că nu se colaborează cu ele. 

Intervine d-l Boldor şi arată că , fie vorba “colaborare sau necolaborare” se face 
cultură de vârf pe “o structură putredă”, cu cine se face? Când s-a discutat cu d-l Kaba 
despre bani, la sumele pentru cultură, jumătate ar fi trebuit date pentru social, a cărui 
situaŃie nu se cunoaşte. Muzeul Presei s-a făcut pe o structură solidă, o clădire solidă a 
fost renovată, să se meargă să se vadă condiŃiile în care locuiesc mulŃi locuitori ai 
Jimboliei. Să ne preocupăm de adevăr ,  nu am făcut nimic din 1990 pentru social. Când 
este vorba de un scaun pentru sport nu sunt bani. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că aşa este, se aprobă acum Agenda culturală, dar se 
aprobă şi bugetul, ulterior. 

D-l Bill precizează că aceste sume sunt baza pentru discutarea bugetului. 
D-na Ploscariu precizează că pentru şedinŃa următoare va prezenta situaŃia 

cheltuielilor exact. 
D-l Boldor arată că la contabilitate se ştie situaŃia exactă. 
D-l Takacs propune să se scrie “sumă preconizată”. 
Intervine d-l NiŃoi şi arată că se aprobă Agenda culturală, nu şi banii, sunt 

simple propuneri, problema banilor presupun că se va discuta la aprobarea bugetului 
pentru 2008. 
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D-na Ploscariu precizează că Agenda oraşului trebuie cuprinsă în Agenda 
culturală a judeŃului, de aceea trebuie aprobată acum. 

Intervine d-l Vânătoru şi arată că dacă se are în vedere Agenda cultural-sportivă 
pentru anul 2007 şi se compară cu cea pe 2008, diferenŃa este Muzeul Presei, ea este de 
fapt o înşiruire de activităŃi. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre , care supus la vot se aprobă cu 13 
voturi “pentru” şi un vot împotrivă (d-l Boldor)şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.207 
D-l NiŃoi propune să se Ńină cont de propunerea d-lui Takacs, precizându-se în 

tabel, “sumă preconizată”. 
D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea Regulamentului de 

înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
Intervine d-l Vânătoru şi arată că în şedinŃa trecută a promis că se va ocupa de 

aducerea RAR la Jimbolia, dar în urma discuŃiilor cu d-l director s-a stabilit că nu este 
necesară verificare RAR pentru aceste vehicule, cine doreşte poate să-şi facă o verificare 
de identificare a vehiculului la Comloşu Mare. 

Intervine d-l Takacs şi întreabă – nu mai este necesară verificarea stării tehnice 
a acestor vehicule care vor circula pe drumurile publice ? Să ne gândim la familiile 
noastre circulă pe stradă şi vine un copil cu o mopedă care nu are frâne şi face accident, 
cine răspunde copilul  care este minor? Dacă circulă pe drumurile publice să aibă şi stare 
tehnică corespunzătoare. 

D-l Baziliuc întreabă cum s-a ajuns la taxele propuse ? pentru o căruŃă care 
circulă tot anul şi pe unde trebuie şi pe unde nu, 10 lei, pentru o remorcă care circulă 
numai în campanii 29 lei? 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că nu este taxă de înmatriculare ci 
contravaloarea numărului de înmatriculare, Primăria le cumpără şi le vinde cu atât cu cât 
le achiziŃionează. 

D-l Takacs propune să se facă verificarea tehnică. 
Intervine d-l Călina şi arată că PoliŃia verifică starea tehnică şi în situaŃia în care 

nu corespunde va fi amendat deŃinătorul. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 13 voturi 

“pentru”  şi un vot “împotrivă” (d-l Takacs Mihai) se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.208 
Intervine d-l NiŃoi şi precizează că Regulamentul de organizare şi 

funcŃionare a cimitirului a ajuns prea târziu, este complex şi s-a difuzat spre studiu la 
fiecare consilier şi se va prezenta în şedinŃa următoare. 

Propunerea supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Radu prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică a solariilor 

în vederea închirierii. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
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D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

Intervine d-l Boldor şi arată că I se poate lua în nume de rău, că este “Gică 
contra”, dar cu ceva timp în urmă a solicitat executivului să se facă un buget separat 
pentru solaria , dar a fost “contra”, s-a ajuns la concluzia că nu sunt rentabile şi o ingineră 
bună a plecat pentru că nu putut lucra. Acum se vine cu propunerea să le închieriem, 
având în vedere că nu s-a dorit să se facă un buget separat să se vadă rentabilitatea, mă 
cutremur la motivaŃie “nu avem muncitori calificaŃi pentru solarii” ce calificare trebuie 
unui muncitor? Trebuie un specialist bun să-i coordoneze.Am făcut solariile pentru a crea 
nişte locuri de muncă, propunerea o consider tendenŃioasă şi din interes. 

Intervine d-l Baziliuc şi arată că şi anul trecut s-a venit cu o astfel de propunere 
şi noi am hotărât să se ocupe Peisaj Hosta SRL , să-şi facă un plan şi periodic să prezinte 
realizările, nu s-a făcut nimic. Sunt mulŃi privaŃi care din suprafeŃe mult mai mici au 
profit, legumele au preŃuri mari. Dacă s-ar fi făcut public căutarea unui specialist, sau7 
chiar să se fi luat legătura cu Facultatea de Agronomie să fi dat 2 studenŃi. Este un 
obiectiv al nostru cu care la un moment dat ne-am mândrit. Noi am propus să se ocupe 
cineva de ele şi periodic să ne dea raportul, nu s-a făcut aşa. S-a ajuns să se cultive cartofi 
în solar pentru că am respins specialişti, solariile sunt magazii de Ńevi pentru d-l Dema. În 
situaŃia închirierii în scurt timp nu va mai fi nimic, pentru că pe 3 ani nimeni nu va 
investi. Să ne gândim la o altă variantă, dacă nu suntem în stare să le gospodărim, ex. 
contract în participaŃiune – 90 % pentru cel care le lucrează şi 10 % pentru noi, tot este 
mai mult. 

Intervine d-l Takacs şi arată că atunci când s-a propus să se vândă noi am 
propus să se caute un specialist şi să i se dea mână liberă să lucreze, el să răspundă de 
această activitate seră-solarii, dar nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut public solicitarea 
noastră, nu cred că nu s-ar fi găsit cineva interesat. Personal consider că decât închiriere , 
mai bine să le vindem, dar să vedem de unde au venit banii pentru construirea acestor 
solarii? Din Germania, cum ar pica să le vindem? Vine o delegaŃie din Germania să vadă 
cum sunt exploatate, dar noi le-am vândut. Propun să se aducă  un specialist, să i se dea 
mână liberă să lucreze, dacă nu are bani chiar să-l ajutăm, de ce să fie depozit pentru SC 
PEISAJ HOSTA SRL? 

D-l Bura propune să nu se închirieze şi nici să nu se vândă – este un bun al 
Primăriri - să se   amâne această discuŃie, să primim un răspuns clar de la executiv de ce 
nu s-a făcut nimic timp de un an şi să se discute chiar într-o şedinŃă extraordinară. 

Intervine d-l Nagy şi arată că lucrează aici şi sunt 2 probleme  specifice : 
activitatea de legumicultură şi cea de horticultură şi sunt în aceeaşi bază, trebuie separate. 
Activitatea de la seră-solarii a fost neglijată, dacă în legumicultură nu faci lucrările la 
timp se compromite producŃia, lipseşte un conducător al activităŃii seră-solarii. S-a cerut 
un plan de rentabilizare, nu s-a făcut. 

Intervine d-l Vânătoru şi arată că nu e corect că nu s-a făcut nimic, după 
plecarea d-nei ing.Podilă, personal am discutat cu un inginer tânăr, dar nu i-a convenit 
salariul, a plecat pentru trei luni în Germania la lucru şi după ce a venit i s-a oferit un post 
la Pompieri şi a plecat acolo.De atunci nu am mai încercat, e adevărat a trecut mult. SC 
PEISAJ HOSTA va fi îndrumată să dea anunŃuri pentru ocuparea acestui post, alŃi 
specialişti nu au venit. 

Intervine d-l Baziliuc şi precizează că în situaŃia în care se porneşte de  a oferi 
un salar , ca la buget, nu vine nimeni, aşa cum am mai spus să se propună un contract în 
participaŃiune pe o perioadă mai lungă. 
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Intervine d-l Tabeică şi arată că a cumpărat plante de la seră şi s-a văzut că nu 
este specialist. 

D-l Boldor precizează că trebuie să fie activitate distinctă, de aceea a plecat 
fosta ingineră şi dacă cineva se interesează de ce a plecat, nimeni nu mai vine.Am cerut 
un buget de venituri şi cheltuieli, fosta contabiliă a venit de vreo 2-3 ori şi nu a fost 
capabilă să-l facă, penmtru seră nu-Ńi trebuie muncitori calificaŃi, trebuie un bun 
cunoscător al acestei activităŃi, dar nu s-a făcut nimic. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se respinge cu 3 voturi 
“pentru” (Radu, Bill, Csutak), 3 “abŃineri”(Nagy Horvat,Bura) şi 8 “împotrivă”. 

D-l Radu propune să se amâne discutarea pentru o altă şedinŃă, fie asociere în 

participaŃiune cum a propus d-l Baziliuc care ar fi cel mai corect, sau orice altă 

propunere, iniŃiativa poate fi a oricărui consilier. 

D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea întabulării şi scoaterea din 
circuitul agricol a terenului din Jimbolia, identificat prin topo.NMS 16/1, având 
suprafaŃa de 10.000 mp. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.209 
La punctual 14 din ordinea de : proiect de hotărâre privind aprobarea 

protocolului de colaborare cu HOG Germania – d-l NiŃoi precizează că avenit prea târziu 
şi oricum fiind vorba de o colaborare internaŃională trebuie şi aprobarea Ministerului de 
Externe , propune amânarea pentru o altă şedinŃă. 

D-l Radu prezintă referatul privind unificarea a două parcele de teren 
concesionate, situate în Jimbolia, str.Spre Nord nr.35/a şi 35/b. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că nu a semnat acest referat din suspiciune. 
D-l Faur intervine şi explică situaŃia acestor parcele – a fost vorba de concesiune 

pentru tata – suprafaŃa de 300 mp şi 300 mp pentru fiul – fam Smericinschi – au început 
construcŃia cu anexele şi le-au amplasat în mijlocul celor 2 parcele, după întabularea 
construcŃiei au vândut aceste construcŃii şi persoana care le-a cumpărat a primit şi 
concesiunea terenului, a cosntruit o vilă şi acum nu poate să o întabuleze fiind vorba de 
două topuri diferite, de la serviciul urbanism i s-a eliberat certificatul de urbanism. 

Intervine d-l Gain şi arată că s-a concesionat pentru un duplex în anul 1995, au 
primit autorizaŃia de construcŃie, au vândut construcŃia şi actualul proprietar nu se poate 
întabula, a făcut regularizarea autorizaŃie, la întabulare are probleme. 

D-l NiŃoi precizează că nu a semnat deoarece s-au dat 2 parcele pentru 
construire case, concesionarii au făcut un coteŃ pe care l-au vândut probabil şi cu valoarea 
pământului şi acum dai 2 parcele unei singure persoane şi fără licitaŃie, e adevărat există 
casa, dar serviciul urbanism nu a verificat . Din 1995 până în 2000 , de câte ori a fost 
somat cu desfinŃarea construcŃiei ? 

D-l Boldor întreabă cât ocupă actuala construcŃie din frontal stradal? Nu cumva 
există posibilitaatea desmembrării şi restul îl vinde? 

D-l Faur precizează că este un front stradal de 24 ml, construcŃia este chiar în 
mijloc, nu este posibilitatea desmembrării. 



 9 

D-l NiŃoi arată că este o situaŃie în care deŃinătorul , până la urmă ne va obliga 
să le unificăm. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

Intervine d-l Takacs şi întreabă de ce a avut suspiciuni d-l NiŃoi? 
D-l NiŃoi arată că a dorit să avertizeze serviciul urbanismde asupra modului cum  

lucrează. 
D-l Gain arată că această concesiune s-a făcut în 1992. 
D-l Boldor arată că e clar aici sunt 2 locuri de casă. 
D-l NiŃoi precizează că unificarea este legală, dar ştiŃi ce va veni – cumpărarea 

fără licitaŃie publică. 
Intervine d-l Giulvezan şi arată că suntem puşi în faŃa unui fapt împlinit, ce vină 

avem noi? 
D-l Boldor arată că serviciului urbanism aparŃine toată vina. 
D-l Bura precizează că va cumpăra 600 mp fără licitaŃie publică. 
D-l NiŃoi precizează că nu este nici o răspundere pecuniară. 
D-l Giulvezan propune să se judece acum omeneşte, dacă putem aproba. 
D-l NiŃoi precizează că greşeala s-a făcut atunci când I s-a dat conceiunea unei 

singure persoane pentru 2 parcele. 
D-l Gain propune să se aştepte să vină d-l Rakoczi să explice, că aceasta s-a 

făcut pe vremea când era la primărie la compartimentul urbanism. 
Intervine d-l Vânătoru şi precizează că dacă s-a lămurit acum că nu este o 

ilegalitate, s-a vrut numai să se tragă o concluzie, să fim mai atenŃi , s-a făcut o greşeală, 
aici suntem o familie. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu  12  
voturi “pentru”, 2 abŃineri ( Boldor şi Bura) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.210 
D-l Radu prezintă referatul privind modificarea HCL nr.84/15.06.2006 cu 

privire la atribuirea în folosinŃă gratuită a terenului din Jimbolia, str.Spre est nr.25, 
conf.prev.Legii nr.15/2003. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.211 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal “17/A”, 

strada Republicii , imobilului din Jimbolia, proprietatea numitului Crecan Neculai. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
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D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Gain precizează că este vorba de imobilului situate pe strada Republicii colŃ 
cuz strada I.Slavici, dar are intrarea din strada Republicii şi întreg imobilul figurează pe 
strada I.Slavici, pentru noi este bine trece în zona I. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.211 
D-l Radu prezintă referatul privind stabilirea taxelor de închiriere a sălii de 

sprot din incinta Ştrandului termal. 
Intervine d-l NiŃoi şi precizează că este numai pentru acord de principiu, fiind 

vorba de o taxă trebuie făcută public şi apoi se poate lua o hotărâre. 
D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
Intervine d-l Takacs şi întreabă cum s-au stabilit aceste taxe? şi prezintă extras 

din referat. 
D-l NiŃoi precizează că s-au făcut în funcŃie de nr.de persoane care joacă. 
D-l Baziliuc arată că s-a stabilit 10 lei/oră pentru tennis de camp şi tot 10 lei/oră 

la tennis de masă, cum este posibil , la tennis de camp se ocupă toată sala, iar la tennis de 
masă pe aceeaşi suprafaŃă câte mese sunt ?  

D-l Takacs propune să se facă tarife diferenŃiate de vară şi de toamnă. Să vedem 
cum putem subvenŃiona , că din media de 116 lei/oră sumă dată orientativ, să nu spunem 
că din “burtă” nu se poate întreŃine sala .Să se facă un calcul riguros – apă, canal, energie 
electrică, energie termică, amortizare clădire , etc.,cost orar/consum – preŃ de vară şi preŃ 
de iarnă, aici poate intra managmentul. 

D-l Bill precizezaă că s-a orientat şi de la alte activităŃi. 
D-l Takacs precizează că nu se doreşte profit din activitatea Sălii de sport. 
Intervine d-l Boldor şi întreabă despre ce se vorbeşte ? şi prezintă extras din 

referat = 3.500 lei/lună utilităŃi + salariile care se suportă de consiliul local, aici sunt şi 
activităŃi şcolare pentru care cheltuiala se suportă de consiliul local.Sunt diversi amatori, 
singurul sport care se practică – fotbalul – a fost scos din această sală, se joacă în sala 
mică şi nu s-a distrus nimic, este ambiguu. Sunt taxe stabilite de nu ştiu cine, ex. 
Handball – nu este, baschet – este o singură echipă, încălzirea trebuie să funcŃioneze 
continuu, este sau nu activitate, interesul nostru este să fie plină, de ce s-a scos aici 
fotabulul ? să nu aibă probleme administratorul, să aibă că de aceea este angajat, am 
înŃeles că în vestiare s-au montat paturi suprapuse, au rămas numai două, civilizaŃie = 
sport. După construire i-am schimbat destinaŃia. Sala trebuie să aibă program 24 de ore 
din 24., noi nu vrem fotbal care mai este, lăsăm sporturile care aproape nici nu mai sunt. 

Intervine d-l Vânătoru şi arată că dacă aceste taxe trebuie afişate, să se afişeze, 
suntem la început de drum, lipseşte fotbalul, aşa a spus d-l primnar- să nu se joace fotbal 
deoarece se va distruge, , tarifele s-au avut în vedere de la sala existentă, acestea nu sunt 
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să acopere cheltuielile, dacă vom Ńine cont de acoperirea tuturor cheltuielilor nu vom avea 
solicitanŃi. 

D-l Boldor propune să se treacă şi fotbalul. 
D-l Takacs precizează că sala este pentru toată lumea, se pot face şi alte 

sporturi. 
D-l NiŃoi precizează că aceste venituri sunt aleatorii, nu ne ajută prea mult., 

dacă stabilim taxe mari nu va veni nimeni. 
Intervine d-l Baziliuc şi arată că o perioadă a condos sportul în oraş, la ora 

actuală avem o bogăŃie – două săli de sport – şi ne plângem că nu sunt folosite, darn u 
avem cine să le conducă, la fel ca şi solariile.Administratorul o fi profesor de spoort , 
darn u are habar de management, dacă face tennis de masă = tennis de camp. Ar fi bine să 
facă gimnastică de întreŃinere pentru femei, acum este la modă, ar trebui să se consulte şi 
cu alŃi specialişti, diferite sporturi prin rotaŃie. 

D-l Boldor precizezaă că atunci când a făcut referatul trebuia să fi consultat şi 
comisia de specialitate a consiliului local. 

D-l Radu  prezintă referatul în forma propusă de executive , care supus la vot se 
respinge cu 4 voturi “pentru” (Bill, Horvat, Nagy şi Radu) şi 10 voturi împotrivă,şi se  
propune să se amâne pentru discutarea în comisiile de specialitate . 

D-l Radu prezintă referatul privind casarea unor cărŃi la Biblioteca orăşenească. 
Intervine d-l Boldor şi precizează că pentru casare trebuia desemnată o comisie 

de casare, aceasta nu se face pe baza unui referat semnat de o persoană. 
Intervine d-l NiŃoi şi precizează că a discutat cu contabilitatea şi a asigurat că se 

va face o comisie care va verifica starea acestor volume. 
Cu unanimitate de voturi se amână discutarea acestui proiect de hotărâre. 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.Republicii nr.54, 
ap.1 – Ichim Dumitru. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.212 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.L.Rebreanu nr.8, 
ap.1 – Dumitru Andrei. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.213 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.L.Rebreanu nr.1,  
ap.1/2/1 – Grigore Eugenia. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.214 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.C.Timişorii nr.7/b 
– Ovlache Ioan. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.215 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.C.Timişorii nr.51 
– Dreană Anastasie. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.216 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.C.Timişorii nr.53 
– Divricean Marius. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 
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D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.217 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.C.Timişorii nr.53 
– Divrician Ion. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.218 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.C.Timişorii 
nr.13/a – Manea Ilie. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.219 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.GriviŃei nr.1 –
Biriboacă Viorel. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.220 
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D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 
imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.S.Vest nr.24 –
Michalache Sinică. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.221 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.S.Vest nr.15- 
Toma Constantin . 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.222 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.M.Eminescu nr.21 
– DorobanŃu Florin. 

D-l MagheŃ prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.223 
În continuare se trecele la PROBLEME ALE COMISIILOR DE 

SPECIALITATE 
Comisia socială 
D-l Nagy prezintă referatul privind rezolvarea unor situaŃii privind spaŃiul 

locative : 
1. Preotesi Maria – titular al contractului de închiriere pe spaŃiul din Jimbolia, 

str.C.Brâncoveanu bl.A, sc.A, ap.3 solicită să fie trecut titular de contract fiul său Albei 
Cosmin – aprobat cu unanimitate de voturi; 
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2. Patrolea GheorghiŃă, titular de contract pe spaŃiul din Jimbolia, str.Lorena 
nr.67 solicită să-I fie trecută în fiş de spaŃiu locative o magazine din curte care nu este 
folosită de nimeni, are acordul celorlalŃi colocatari – se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Nagy prezintă referatul cu locuiŃele disponibile pentru repartizat : 
1. Str.Gheorghe Doja nr.56, ap.2 – format din 2 camere şi bucătărie – se 

propune pentru Slătineanu Cristina – aprobat cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Radu Gheorghe mulŃumeşte celor 

prezenŃi pentru participare şi declară închise lucrările şedinŃei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din 

care unul la dosarul de şedinŃă şi unul la dosarul primarului. 
 
      

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
           

Radu Gheorghe 
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




