
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcŃii pe anul 2008. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.10686/05.12.2007 al serviciului integrare europeană, 

relaŃii publice, resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statelor de 
funcŃii ale activităŃilor finanŃate de la bugetul local:  Aparatul de specialitate al 
primarului,  FuncŃionarii publici, Cultură şi activităŃi sportive  pentru tineret (Biblioteca, 
Casa de cultură, Muzeu, Muzeul presei, ActivităŃi sportive), Serviciul voluntar pentru 
situaŃii de urgenŃă, Transport şcolar,  AsistenŃă socială – asistenŃi personali, Centrul de zi 
pentru persoane cu dizabilităŃi ”Nu mă uita”,  Aparat permanent de lucru  al Consiliului 
local ,  Serviciul public comunitar de evidenŃă a persoanelor,   personalul nedidactic din 
învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia, precum şi activităŃi autofinanŃate 
– Copiat acte, PiaŃa, Cimitir, pentru anul 2008; 

 łinând cont de prevederile O.G. nr.80/2001, privind  stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităŃile şi instituŃiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  ale Hotărârii Guvernului nr.174/2003, pentru modificarea art.25 
din Anexa la HG nr.538/2001 ;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.”b” şi  art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă organigrama   şi statele de funcŃii ale activităŃilor 

finanŃate de la bugetul local : Aparatul de specialitate al primarului ,  FuncŃionarii publici, 
Cultură şi activităŃi sportive  pentru tineret (Biblioteca, Casa de cultură, Muzeu, Muzeul 
presei, ActivităŃi sportive), Serviciul voluntari pentru situaŃii de urgenŃă, Transport şcolar,  
AsistenŃă socială – asistenŃi personali, Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităŃi”Nu mă 
uita”,  Aparat permanent de lucru  al Consiliului local ,  Serviciul public comunitar de 
evidenŃă a persoanelor, precum şi activităŃi autofinanŃate – Copiat acte, PiaŃa, Cimitir, 
pentru anul 2007 ,  conform anexelor  nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi  13, ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă organigrama şi statul de funcŃii pentru personalul 
nedidactic din învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia, pentru anul 2007, 
conform anexei nr.12 . 

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

normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeŃului 
Timiş ; 

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Serviciului Integrare Europeană, RelaŃii Publice, Resurse 

Umane. 
- Grupului şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia 
 

Nr. 226 /19 decembrie 2007     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ ; 
        Radu Gheorghe 
 
     CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind înfiinŃarea Serviciului Public de AsistenŃă Socială 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10874 din 12.12.2007 al Serviciului Integrare 

Europeană, RelaŃii Publice, Resurse Umane prin care se propune înfiinŃarea Serviciului 
Public de AsistenŃă Socială ; 

łinând cont de prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul naŃional de 
asistenŃă socială şi ale Hotărârii Guvernului nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare şi fucŃionare a Serviciului Public de AsistenŃă Socială; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se înfiinŃează Serviciul Public de AsistenŃă Socială. 
Art.2. – Se aprobă organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului Public de 

AsistenŃă Socială, conform Anexelor  nr.1 şi 2 , ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios a InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 
-  Compartimentului de  administraŃie publică locală  ; 
-  cetăŃenilor prin presă şi afişare 
 
 

 
Nr. 227 din 19 decembrie 2005                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
             
        Radu Gheorghe 
 
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
                NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

              privind aprobarea listei de investiŃii pe anul 2008. 
 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
  Vazând referatul 10691/05.12.2007 al serviciului urbanism , amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea listei de investitii pe anul 
2008; 
  In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d” şi  art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă LISTA DE INVESTIłII PE ANUL 2008, conform 

ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 

agricol; 
- Compartimentului buget,contabilitate . 
- CetăŃenilor prin presă  
 

Nr. 228 /19 decembrie 2007    PRESEDINTE DE ŞEDINTĂ, 
         
        Radu Gheorghe  
   
        
                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                        SECRETAR 
                                                                        Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

  privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi pe anul 2008. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10607/03.12.2007 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului de reparaŃii 
străzi pe anul 2008; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.13 şi art.45 
din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă Programul de reparaŃii străzi pe anul 2008, după cum 

urmează : 
1. Străzi modernizate: 

- str. Republicii, Contele Csekonics, Emmerich Bartzer, Ştefan cel Mare, 
Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Avram Iancu, Peter Jung, Timiş (parŃial), Constantin 
Brâncoveanu, Ion Slavici, Liviu Rebreanu (parŃial), Calea Timişorii, Tudor Vladimirescu, 
Gheorghe Doja, Lorena, Dr. Diel, Dr. Victor Babeş, Calea MoŃilor, Calea Mărăşeşti, 
Calea Kikindei, Spre Lenauheim, Corneliu Coposu, Aleea Cito, George Enescu (parŃial), 
Aurel Vlaicu, Petofi Sandor, Spre Est (parŃial), Spre Vest (parŃial), Ioan Vidu (parŃial), 
Stefan Jager. 

2. Străzi nemodernizate 
- str. Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Simion BărnuŃiu, Constantin  

Dobrogeanu Gherea, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Vasile Alecsandri, Aleea 
Plopilor, Nicolae Kogălniceanu, CarpaŃi, Vasile Lucaciu, Basarabia, Vlad łepeş, Vasile 
Goldiş, Ştefan Octavian Iosif, George Coşbuc, Banat, Cânepei, Spre Nord, Spre Sud, 
Bogdan Petriceicu Haşdeu, Gheorghe Lazăr, Josef Linster, Prieteniei, Nicolae 
Grigorescu, Crişana, Mureş, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Horia, Cloşca, 
Crişan, Alexandru VlahuŃă, Costache Negruzzi, Liviu Rebreanu (parŃial), Albinelor, 
Bârzava, Rapova, Gării, Emanoil Gojdu, Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Bălcescu, 
Recoltei, Bucegi, Lenau, Gheorghe Adoc, Theodor Aman, Salcâmilor, Porumbeilor, 
Traian Grozăvescu, GriviŃei, Ion Creangă, Clarii Vii (zona periurbană). 

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

Nr. 229 din 19 decembrie 2007  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
              Radu Gheorghe 
 
   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 şi modernizarea 
Căminului pentru persoane vârstnice din Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10433 din 29 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 şi 
modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice din 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 şi modernizarea Căminului pentru persoane 
vârstnice din 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; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

 
 
Nr. 230  din 19 decembrie  2007                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
        Radu Gheorghe 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de administrare a 
cimitirului oraşului Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10245 din 21 noiembrie  2007 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Regulamentului 
de administrare a cimitirului oraşului Jimbolia ; 

łinând cont de prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenŃa 
decizională a administraŃiei publice; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se  modifică şi se completează Regulamentul de administrare a 

cimitirului oraşului Jimbolia, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Se abrogă Hotărârea nr.244/14.12.2006. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală 
- CetăŃenilor prin afişare şi presă  

 
 
 
Nr. 231 din 19 decembrie 2007                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Radu Gheorghe 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
 

privind stabilirea parteneriatului între SC”PEISAJ HOSTA”SRL şi 
AgenŃia JudeŃeană pentru ocuparea ForŃei de muncă Timiş în vederea 
angajării unor   muncitori necalificaŃi şi reprezentarea SC”PEISAJ 
HOSTA”SRL în relaŃiile cu AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de 
Muncă. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.874 /17.12.2007  al SC”PEISAJ HOSTA”SRL prin 

care  se propune angajarea unui număr de 100 muncitori necalificaŃi   pe o perioadă de 12 
luni - proveniŃi din rândul şomerilor care să efectueze lucrări de întreŃinere spaŃii verzi, 
măturat stradal şi dezăpezire, întreŃinere drumuri, trotuare şi căi de acces în clădiri pe raza 
oraşului Jimbolia , la  SC”PEISAJ HOSTA”SRL şi împuternicirea d-lui Kaba Gabor – 
primarul oraşului Jimbolia, pentru a reprezenta societatea în raporturile cu AgenŃia 
JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de muncă Timiş, în vederea subvenŃionării locurilor de 
muncă  ; 

łinând cont de prevederile art76 din Legea nr.76/2002; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.”c”, alin.(9) şi  art.45 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă încheierea parteneriatului între SC”PEISAJ 

HOSTA”SRL şi AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Timiş în vederea 
angajării unui număr de 100 muncitori calificaŃi şi necalificaŃi,  pe o perioadă de 12 luni , 
proveniŃi din rândurile şomerilor , care vor executa lucrări de întreŃinere spaŃii verzi, 
măturat stradal şi dezăpezire, întreŃinere drumuri, trotuare şi căi de acces în clădiri pe raza 
oraşului Jimbolia,  la  SC”PEISAJ HOSTA”SRL, ale căror salarii vor fi asigurate    total 
din fonduri atrase ca urmare a parteneriatului. 

Art.2. – Se împuterniceşte d-l Kaba Gabor – primarul oraşului Jimbolia 
pentru a reprezenta SC”PEISAJ HOSTA”SRL în raporturile cu AgenŃia JudeŃeană pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă Timiş în vederea obŃinerii subvenŃionării locurilor de muncă 
la SC”PEISAJ HOSTA”SRL. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, aplicarea actelor 
normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeŃului Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Compartimentului buget, contabilitate. 
- AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de muncă Timiş; 
- SC”PEISAJ HOSTA”SRL 

 
Nr. 232 din 19 decembrie 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.72/21.04.2005,  referitoare la trecerea  gratuită în proprietate a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Spre Est nr. 25, 
cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.10829 din 11 decembrie 2007  al compartimentul 

administraŃie publică locală prin care se propune modificarea art.1 din Hotărârea 
Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.72/21.04.2005, deoarece din suprafaŃa de 434 
teren s-a dezmembrat suprafaŃa de 260 mp care s-a inclus pe lista cu terenurile ce urmau a 
fi atribuite tinerilor pentru construcŃii de locuinŃe conf.prevederilor Legii nr.15/2003, 
rămânând pentru vânzare suprafa de 174 mp în loc de 434 mp cât a fost iniŃial; 

În temeiul prevederilor art. 38 alin.(9) şi art.46 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2005; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se modifică art.1 din HCL nr.72/21.04.2005  privind atribuirea 

gratuită a terenului aferent imobilului din Jimbolia, str.Spre Est nr.25, cumpărat 
conf.prevederilor Legii nr.112/1995 şi va avea următorul cuprins : 

”Art.1. –Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului Puiu 

Constantin a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Spre Est nr.25, în 

suprafaŃă de 216 mp., cuprins în CF nr.177, nr.topo.2446-2447/1, care a cumpărat 

imobilul conf.prevederilor Legii nr.112/1995, conform contractului de vânzare-

cumpărare nr.658/E din 11.02.2005. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 174 mp. va plăti 

chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere”.  

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, aplicarea actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului - 
judeŃulTimiş; 
- compartimentului  administraŃie publică şi asistenŃă socială; 
- d-lui Puiu Constantin din Jimbolia, str.S.Est nr.25 

 
 
Nr. 233 din 19 decembrie 2007    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
              Radu Gheorghe 
 
      CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
                                                                                NiŃoi Ionel 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea rapoartelor   de evaluare pentru diferenŃa de teren înscrisă 
în CF, ce aparŃine de locuinŃele cumpărate de chiriaşi, în baza Legii 
nr.112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

  Văzând Hotărârea nr.101/2001 şi referatul nr. 10787 din 10 decembrie 2007 al 
serviciului urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul local a rapoartelor de 
evaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF ,ce aparŃine de locuinŃele cumpărate de chiriaşi în 
baza Legii nr.-112/1995,  ce urmează a fi vândut proprietarilor construcŃiilor, fără licitaŃie 
publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC”NESLYD COMPANY”SRL, teren 
ce aparŃine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  In temeiul prevederilor art.38 alin.(4) lit.”c”, art.125 şi art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se însuşesc rapoartele de evaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF , 
ce aparŃine de locuinŃele cumpărate de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995 ce urmează a  fi vândut 
proprietarlor construcŃiilor ,după cum urmează : 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii 
rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 
Neslyd 
Company 

Supraf. 
teren 
atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 
diferenŃă 
rezultat 
pt.vânza-
re 

Valoarea 
terenului    
(lei)  
fără TVA 

1.. Ciobanu Costică Str.Timiş nr.14 491 3032 29.11.2007 385 73 1295 

2. Pavăl Gheorghe Str.I.Slavici 
nr.1 

49 1534 29.11.2007 397 146 2589 

3. Puiu Constantin Str.S.Est nr.25 177 2446-
2447/1 

29.11.2007 216 174 2878 

   
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 
 
 

Nr. 234 din 19 decembrie   2007          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         Radu Gheorghe 
               

CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren înscrise în CF 
cumpărătorului construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995. 

 
          Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului Local al oraşului Jimbolia nr.23/23.03.2000 
şi  referatul nr. 9257 din 10 decembrie  2007  al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului  întocmit în baza cererii numitului Pavăl Gheorghe, prin care se stabileşte 
diferenŃa de teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF nr.49, nr.top.1534  în suprafaŃă 
de 146 mp. cu o valoare de 2589 lei (4,97 euro/mp) stabilită conform raportului de 
evaluare întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(5) lit.”b” şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 , modificată şi completată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică către PAVĂL 
GHEORGHE   a suprafeŃei de 146 mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF.49 
nr.topo.1534 din Jimbolia, str.Ioan Slavici nr.1. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 2.589 lei,   
(4,97 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr.___ din 19 decembrie 2007 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcŃiei conform 
Legii nr.112/1995. 

Art.4. – 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; 
- D-lui Pavăl Gheorghe din Jimbolia, str.I.Slavici nr.1. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren înscrise în CF 
cumpărătorului construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.23/23.03.2000 şi  
referatul nr. 9390 din 10 decembrie  2007  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitului Ciobanu Costică, prin care se stabileşte diferenŃa de 
teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF nr.491, nr.top.3032  în suprafaŃă de 73 mp. cu 
o valoare de 1295 lei (4,97 euro/mp) stabilită conform raportului de evaluare întocmit de 
SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(5) lit.”b” şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 , modificată şi completată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică către CIOBANU 
COSTICĂ   a suprafeŃei de 73 mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF.491 
nr.topo.3032 din Jimbolia, str.Timiş nr.14. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 1.295 lei,   
(4,97 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr.___ din 19 decembrie 2007 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcŃiei conform 
Legii nr.112/1995. 

Art.4. – 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; 
- D-lui Ciobanu Gheorghe din Jimbolia, str.Timiş nr.14. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren înscrise în CF 
cumpărătorului construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.23/23.03.2000 şi  
referatul nr. 8642 din 10 decembrie  2007  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitului Puiu Constantin, prin care se stabileşte diferenŃa de 
teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF nr.177, nr.top.2446-2447/1  în suprafaŃă de 
216 mp. cu o valoare de 2878 lei (4,64 euro/mp) stabilită conform raportului de evaluare 
întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(5) lit.”b” şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 , modificată şi completată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică către PUIU 
CONSTANTIN   a suprafeŃei de 216 mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în 
CF.177 nr.topo.2446-2447/1 din Jimbolia, str.Spre Est nr.25. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 2878 lei,   
(4,64 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr.___ din 19 decembrie 2007 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcŃiei conform 
Legii nr.112/1995. 

Art.4. – 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; 
- D-lui Puiu Constantin din Jimbolia, str.Spre Est nr.25 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind casarea unor mijloace fixe, a unor obiecte de inventar cât şi 
scoaterea din uz a unor obiecte de inventar la Primăria Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10798/12.12.2007 al compartimentului buget, 

contabilitate prin care se propune casarea , scoaterea din uz a unor obiecte de inventar  în 
valoare totală de 13568,20 lei  şi casarea unor mijloace fixe în valoare totală de 6099,44 
lei; 

łinând cont de prevederile Legii nr.15/1994, Hotărârii de Guvern 
nr.909/1997, OrdonanŃelor de Guvern nr.54/1997 şi nr.112/2000; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. -  Se aprobă casarea   şi scoaterea din uz  a unor obiecte de inventar 

în valoare totală de  lei 13568,20 lei conform anexei nr.1 , ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. -  Se aprobă casarea unor mijloace fixe în valoare de 6099,44 lei, 
conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă ca autotunul SR114 care a fost casat la Serviciul 
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă să fie conservat la Muzeul Pompierilor. 

Art.4. – 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 aprobarea inventarului anual şi patrimoniul public şi privat al 
Primăriei Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.10799 din 12 decembrie 2007 al compartimentului 
buget, contabilitate prin care se propune aprobarea inventarului anual , patrimniul public 
şi privat al primăriei Jimbolia ; 

łinând cont de prevederile Legii contabilităŃii nr.82/1991, modificată şi 
completată prin OG nr.61/2001, ale Ordinului nr.1753/2004, pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, ale Legii nr.15/1994, ale HG 
nr.909/1997 şi ale OG nr.54/1991 privind amortizarea mijloacelor fixe, ale OG 
nr.112/2000 privind scoaterea din funcŃiune, casarea şi valorificarea activelor de 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităŃilor teritoriale; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” ,  alin.(9) , art.122 şi  art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă inventarul mijloacelor fixe în sumă de 91964528,35 lei 

şi  inventarul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în sumă de  1167230,72lei. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publiă locală; 
- Compartimentului buget,contabilitate; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
 

privind compensarea chiriei pentru chiriaşul Neculau Adrian , din 
Jimbolia, str.Republicii bloc 2/C, et.IV, care a executat lucrări de reparaŃii 
la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaŃia proprietarului.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.10116 din 10 decembrie 2007  al serviciului de 

impozite şi taxe locale prin care se propune compensarea chiriei cu valoarea lucrărilor de 
reparaŃii efectuate de chiriaşul Neculau Adrian , din Jimbolia, str.Republicii bloc 2/C, 
et.IV, ce intrau în obligaŃia proprietarului , în valoare totală de 400 lei; 

łinând cont de prevederile Legii nr.114/1996 şi ale Contractului din 
închiriere – capitolul OBLIGAłII , punctul b şi c; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4), alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă compensarea chiriei cu contravaloarea lucrărilor de 

reparaŃii efectuate la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaŃia proprietarului – 
hidroizolaŃii la planşeul blocului,  în valoare de 400 lei,  pentru chiriaşul Neculau Adrian , 
din Jimbolia, str.Republicii bloc 2/C, et.IV  

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 ; 
- Serviciului de impozite şi taxe locale; 
- D-lui Neculau Adrian , din Jimbolia, str.Republicii bloc 2/C, 

et.IV 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului DONDEA 
GHEORGHE aflat în stare de insolvabilitate. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10676 din 5 decembrie 2007 al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de 70 lei -  
reprezentând PV amendă nr. 3232696 /22.08.2003 întocmit contribuabilului DONDEA 
GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str.Ion Slavici nr.148, care a decedat în 
data de 10.08.2006; 

łinând cont de prevederile art. 171, alin.(2) lit.”c” din OG. nr.92/2003; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de 70 lei, reprezentând 
PV amendă nr.3232696 pentru contribuabilul DONDEA GHEORGHE, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str.Ion Slavici nr.148, decedat la data de 10.08.2006. 

Art.2. – 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 
- Afişare şi presa locală 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului GYARMATI VASILE 
aflat în stare de insolvabilitate. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10682 din 5 decembrie 2007 al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de 280 lei -  
reprezentând PV amendă nr. 1655192/14.01.2005 în sumă de 30 lei, PV amendă nr. 
0886027/29.06.2005 în sumă de 50 lei şi  PV amendă nr. 0886046/18.10.2005 în sumă de 
200 lei,  întocmite contribuabilului GYARMATI VASILE, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str.Clarii Vii, nr.1, care a decedat în data de 07.08.2007; 

łinând cont de prevederile art. 171, alin.(2) lit.”c” din OG. nr.92/2003; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de 280 lei, reprezentând 
PV amendă nr. 1655192/14.01.2005 în sumă de 30 lei, PV amendă nr. 
0886027/29.06.2005 în sumă de 50 lei şi  PV amendă nr. 0886046/18.10.2005 în sumă de 
200 lei,  pentru contribuabilul GYARMATI VASILE, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, 
str.Clarii Vii nr.1, decedat la data de 07.08.2007. 

Art.2. – 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 
- Afişare şi presa locală 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demisiei d-lui POP EUGEN-CONSTANTIN din funcŃia 
de administrator şi din cea de membru în consiliul de administraŃie al SC 
JIM APATERM SERV SA  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.10611/ 12.12.2007 prin care se propune aprobarea 

demisiei d-lui Pop Eugen-Constantin din funcŃia de administrator şi din cea de membru în 
consiliul de administraŃie  al SC JIM APATERM SERV SA Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 lit.”a”, lit.”d” şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraŃia publică locală , republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Începând cu data de 01.01.2008 se aprobă demisia d-lui Pop 

Eugen-Constantin din funcŃia de administrator şi din cea de membru în consiliul de 
administraŃie al SC JIM APATERM SERV SA 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; 
- d-lui Pop Eugen – Constantin  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului din Jimbolia, 
înscris în CF nr.9856 , identificat cu nr.topo.A212/2/2, având suprafaŃa de 
30.000 mp. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10758 din 10 decembrie 2007 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea din circuitul 
agricol a terenului din Jimbolia înscris în CF nr.9856, identificat prin nr.topo.A212/2/2 
având o suprafaŃă de 30.000 mp– situat în extravilanul oraşului Jimbolia, în partea de sud 
a oraşului, pe partea dreaptă, lângă Drumul NaŃional DN 59 A, la ieşirea din localitate 
înspre vama cu Serbia, având destinaŃia de „păşune”; 

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 scoaterea din circuitul agricol a suprafaŃei de 30.000 

mp teren ce aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia – situat în extravilanul 
oraşului Jimbolia, în partea de sud a oraşului, pe partea dreaptă, lângă Drumul NaŃional 
DN 59 A, la ieşirea din localitate înspre vama cu Serbia, având destinaŃia de „păşune”- 
înscris în CF nr.9856, identificat prin nr.topo.A212/2/2, urmând a se edifica un complex 
expoziŃional „EXPO-RIPENSIS”. 

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 
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ROMANIA – JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea participării şi alocarea din bugetul local a contribuŃiei 
Consiliului local al oraşului Jimbolia ca şi cofinanŃare la proiectul “Studiu 
cu privire la potenŃialul de energie alternativă în judeŃul Timiş”. 
 
Consiliul local al orasului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10910 / 13.12.2007  al serviciului Integrare 

Europeană, relaŃii publice şi resurse umane,  prin care se propune alocarea sumei de 
20.000 euro bugetul local, reprezentând cota de participare a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia la proiectul “Studiu cu privire la potenŃialul de energie alternativă în judeŃul 
Timiş”. ” în cadrul Programului de vecinătate România – Ungaria  PHARE ; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
Proiectul “Studiu cu privire la potenŃialul de energie alternativă în judeŃul Timiş” din 
cadrul Programului de vecinătate România- Ungaria PHARE CBC.  

Art.2. – Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 euro 
reprezentând cota de contribuŃie proprie la proiectul prevăzut la art.1. 

Art.3. – Prezenta hotarare se comunica : 
- Directiei verificarea legalitatii actelor, a aplicării actelor 

normative si contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului -  
judetul Timis ; 

- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului Integrare Europeană, relaŃii publice şi resurse 

umane 
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ROMANIA – JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind alocarea din bugetul local a contribuŃiei Consiliului local al 
oraşului Jimbolia ca şi cofinanŃare la proiectul de consolidare a Biroului 
de Consiliere pentru CetăŃeni Jimbolia. 
 
Consiliul local al orasului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10784 / 17.12.2007  al  compartimentului buget, 

contabilitate ,  prin care se propune alocarea sumei de 500 euro/lună , pe o perioadă de 10 
luni , începând cu luna semnării contractului de finanŃare, din bugetul local -  reprezentând 
cota de participare a Consiliului Local al oraşului Jimbolia la  proiectul de consolidare a 
Biroului de Consiliere pentru CetăŃeni Jimbolia; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 500 euro/lună , 
pe o perioadă de 10 luni, începând cu luna semnării contractului de finanŃare-  
reprezentând cota de contribuŃie proprie la proiectul de consolidare a Biroului de 
Consiliere pentru CetăŃeni Jimbolia. 

Art.3. – Prezenta hotarare se comunica : 
- Directiei verificarea legalitatii actelor, a aplicării actelor 

normative si contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului -  
judetul Timis ; 

- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului Integrare Europeană, relaŃii publice şi resurse 

umane 
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ROMÂNIA – JUDłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.M.Eminescu 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.10943 din 14 

decembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.M.Eminescu nr.15 cuprins în 
CF nr.5069, nr.topo.3414, 3415 în  suprafaŃă de 180 mp, din totalul de 743 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 SPIRIDON 
NICOLAE     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.M.Eminescu nr.15 în 
suprafaŃă de 180 mp., din suprafaŃa totală de 743 mp, cuprins în  CF nr.5069 
nr.topo.3414, 3415 care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 
112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 563 mp.( 292 mp- curte şi 
271 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 Spiridon Nicolae din Jimbolia, str.M.Eminescu nr.15 
  

Nr. 247 din  19 decembrie   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 Est nr.17, cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10801 din 11 

decembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Spre est nr.17.  cuprins în 
C.F. nr.3706 nr.top.2378, 2379-2380/3, 2379-2380/2 în  suprafaŃă de 373 mp, din totalul 
de 576 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 BUFI VASILE      a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Spre Est nr.17 în suprafaŃă de 373 mp., 
cuprins în C.F.nr.3706 nr.topo.2378, 2379-2380/3, 2379-2380/2 care a cumpărat imobilul 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 203 mp.(150 mp- curte, 53 
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 Bufi Vasile, din Jimbolia, str.S.Est nr.17, 
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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.S.BărnuŃiu nr.19, cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10800 din 11 

decembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.S.BărnuŃiu nr.19.  cuprins în 
C.F. nr.3841 nr.top.966 în  suprafaŃă de 210 mp, din totalul de 482 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 UNGUREANU 
MARIA      a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.S.BărnuŃiu nr.19 în 
suprafaŃă de 210 mp., cuprins în C.F.nr.3841, nr.topo.966 care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 272 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 Ungureanu Maria din Jimbolia, str.S.BărnuŃiu nr.19, 
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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 nr.17, 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.10714 din 12 

decembrie  2007 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea 
gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Republicii nr.17, ap.2 cu 18 
% p.pc.i, cuprins în C.F.ind. nr.10362 nr.top.1731/II şi CF col.nr.84, nr.topo.1731 în  
suprafaŃă de 190 mp, din totalul de 2205 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 GHEORGHE 
GHEORGHE      a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Republicii nr.17, 
ap.2 cu 18 % p.c.i. , în suprafaŃă de 190 mp., din suprafaŃa totală de 2205, cuprins în 
C.F.ind.nr.10362, nr.topo.1731/II, CF col.nr.84, nr.topo.1731 care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 207mp.- 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 Gheorghe Gheorghe din Jimbolia, str.Republicii nr.17, ap.2 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii,  a suprafeŃei de 
50 mp. din terenul aflat în prelungirea străzii Calea Timişorii, în faŃa Auto-
service.- 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10831 /17 decembrie 2007 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică, în vederea închirierii, a unei suprafeŃe de  50 mp. din  terenul  aflat în prelugirea 
străzii Calea Timişorii, pe partea dreaptă, în faŃa auto-service I.A.T.S.A., înscris în CF 
nr.3213 nr.cadastral NGL 2433 , teren ce aparŃine domeniului privat al localităŃii şi nu a 
fost revendicat de foştii proprietari; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(2) şi  art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată  ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică , în vederea închirierii, suprafaŃa de 

50 mp. din terenul aflat în prelungirea străzii Calea Timişorii, pe partea dreaptă, în faŃa 
auto-service I.A.T.S.A., înscris în CF nr.3213,  nr.cadastral NGL 24333. 

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 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 presa  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  atribuirea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu din imobilul situat în 
Jimbolia, str.Ştefan cel Mare nr.9, Clubului Rotary Jimbolia.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10907 din 17 decembrie 2007 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune atribuirea în folosinŃă 
gratuită a unei încăperi în suprafaŃă de 20 mp. din imobilul situat în Jimbolia, str.Ştefan 
cel Mare nr.9 Clubului Rotary Jimbolia; 

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 doi ani, o 

încăpere în suprafaŃă de 20 mp din imobilul situat în Jimbolia, str.Ştrefan cel Mare nr.9 
Clubului Rotary Jimbolia. 

Atribuirea se va face pe baza contractului de comodat care se va încheia 
între Primăria oraşului Jimbolia şi Clubul Rotary 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 registrul agricol; 
- cetăŃenilor prin afişare 
- Clubului Rotary Jimbolia 
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ROMANIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare  pentru terenul concesionat, 

aflat în patrimoniu privat al oraşului, ce urmează a fi vândut 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, conform prevederilor 
art.38alin.(5) lit.”b” , şi art.125 din Legea nr.125/2001, modificată şi completată  ; 

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.103/31.10.2000 
şi  referatul nr. 10992 din 17 decembrie 2007  al serviciului urbanism , amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune însuşirea de către Consiliul local al 
oraşului Jimbolia a raportului de evaluare pentru terenul concesionat, aflat în patrimoniul 
privat al oraşului, conform rapoartului de evaluare întocmit de SC”NESLYD 
COMPANY”SRL;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul concesionat,  

după cum urmează : 
Adresa 
terenului  

Nr.
crt. 

DENUMIREA 
CONCESIONA-
RULUI Obiectivul 

construit 
 
 

Nr. 
CF 

Nr. 
Top 

Zona 
de 
înca-
drare 
a tere-
nului 

Data 
întoc-
mirii 
raportu-
lui de 
evalua-
re 

Supra- 
faŃa 
totală a 
tere-
nului  
   (mp) 

Valoarea 
totală 
     (lei) 
fără 
TVA 

           - 1. SC ABELDA 
SRL Anexe, 

depozit în 
regim parter 

 
10221 

 
14542/1/
2 

 
D 

 
11.12.0
7 

 
1805 

 
17.130  

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios 

administrativ a InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ială,  
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 

agricol. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia,  nr.cadastral 14542/1/2 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 

nr.  10992/1   din 17 decembrie  2007  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi 
registrul agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului 
concesionat din Jimbolia,  identificat prin CF nr.10221, top.14542/1/2 în suprafaŃă de 
1805 mp;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(3) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă vânzarea,  fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 

– către concesionar , după cum urmează : 
 

Nr. 
Crt. 

Adresa, CF, nr.topo Cumpărător SuprafaŃa 
mp. 

PreŃ fără TVA 
       - lei -  

1.  Str.Th.Aman nr.12  HODUł 
CRISTIAN 

341 5.654  (4,94 
euro/mp) 

Terenul prevăzut la alin.1 aparŃine domeniului privat al localităŃii 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 Prefecturii judeŃului 
Timiş ; 

- Compartimentului administraŃie publică locală ,  
- Serviciului urbanism  ; 
- SC ABELDA SRL 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.10759  din 19 DECEMBRIE 2007 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  19 DECEMBRIE  2007 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Radu Gheorghe 

      ToŃi cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi  
       

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi statelor de funcŃii pe 

anul 2008.  

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.226 cu  unanimitate de voturi 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării Serviciului public de asistenŃă 

socială.   

        S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.227 cu  unanimitate de voturi                                                                                            

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiŃii pe anul 2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.228 cu  unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi pe anul 

2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.229 cu  unanimitate de voturi 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor 
tehnico-econimici  în vederea realizării lucrării „Reabilitarea şi modernizarea  

Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.230 cu  unanimitate de voturi 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare a cimitirului. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.231 cu  unanimitate de voturi 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între SC”PEISAJ 

HOSTA”SRL şi AJOFM TIMIŞ şi reprezentarea SC”PEISAJ HOSTA”SRL în 

relaŃiile cu AJOFM Timiş. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.232 cu  unanimitate de voturi 

8. 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. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.233 cu  unanimitate de voturi 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru diferenŃa 
de teren aferent imobilelor cumpărate conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.234 cu  unanimitate de voturi 

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei de 

teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi 

nr.112/1995 – str.I.Slavici nr.1. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.235 cu  unanimitate de voturi 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren 

înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi nr.112/1995 

– str.Timiş nr.14. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.236 cu  unanimitate de voturi 

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei de 

teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi 

nr.112/1995 – str.S.Est.nr.25. 



      S-a supus la vot şi s-a aoptat Hotărârea nr.237 cu  unanimitate de voturi 

13. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din uz a 
unor obiecte de inventar, cât şi casarea unor materiale la Primăria oraşului 

Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.238 cu  16 voturi „pentru” şi o 

abŃinere (d-l Takacs Mihai) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi al patrimoniului 

public şi privat al oraşului Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.239 cu  unanimitate de voturi 

15. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei pentru chiriaşul NECULAU 

ADRIAN, din Jimbolia, str.Republicii bloc 2C, et.IV,ap.18, care a executat 

lucrări de reparaŃii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaŃia 

proprietarului. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.240 cu  unanimitate de voturi  

16. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 

DONDEA GHEORGHE, aflat în stare de insolvabilitate. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.241 cu  unanimitate de voturi 
17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 

GYARMATI VASILE , aflat în stare de insolvabilitate. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.242 cu  unanimitate de voturi 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei d-lui Pop Eugen-Constantin din 

funcŃia de administrator al SC”JIM APATERM SERV”SA . 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.243 cu  unanimitate de voturi 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului 

din Jimbolia, identificat cu CF nr.9856 nr.topo.A/2/2 Jimbolia,  având 

suprafaŃa de 30.000 mp. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.244 cu  unanimitate de voturi 

20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al Oraşului Jimbolia 

la proiecte în cadrul Programului Phare CBC Serbia şi Ungaria şi alocarea din 

bugetul local a  cotei de cofinanŃare. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.245 cu  unanimitate de voturi 

21. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a cotei de cofinanŃare a 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la Proiectul de consolidare a Biroului de 

Consiliere pentru CetăŃeni Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.246 cu  unanimitate de voturi 

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

cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995.- M.Eminescu nr.15- 

Spiridon Nicolae 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.247 cu  unanimitate de voturi 

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

cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995 Spre Est nr.17 – Bufi 

Vasile. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.248 cu  unanimitate de voturi 

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

cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995.- S.BărnuŃiu nr.19 – 

Ungureanu Maria. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.249 cu  unanimitate de voturi 
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995 – Republicii nr.17 – 

Gheorghe Gheorghe.. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.250 cu  unanimitate de voturi 



26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea închirierii a 

unei suprafeŃe de 50 mp teren situat în prelungirea străzii C.Timişorii, pe prtea 
dreaptă în faŃa auto-service IATSA. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.251 cu  unanimitate de voturi 

                  27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unei încăperi de 20 

mp din imobilul situat în Jimbolia, str.Ştefan cel Mare nr.9 , Clubului Rotary 

Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.252 cu  unanimitate de voturi 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 

concesionat ce urmează a fi vândut. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.253 cu 16 voturi  „pentru” şi o 

abŃinere. 

29. Proiect de hotărâre privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului 

concesionat din Jimbolia, cu nr.cadastral 14542/1/2 – SC ABELDA SRL 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.254 cu  16 voturi”pentru” şi o 

abŃinere. 

                                                                             .  
 

 

 

 



 1 

ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
 
încheiat astăzi 19 decembrie  2007 în şedinŃa ordinară a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia. 

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

toŃi cei 16 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi, fiind un post vacant pentru care  a fost 
validat  mandatul de consilier pentru d-l SCROB RADU NICOLAE urmând ca în şedinŃa 
de astăzi să depună jurământul. 

D-l Kaba prezintă în continuare  
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi statelor de 

funcŃii pe anul 2008.   
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinŃării Serviciului public de 

asistenŃă socială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiŃii pe anul 2008. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reparaŃii străzi 

pe anul 2008. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi 

indicatorilor tehnico-economici  în vederea realizării lucrării 
„Reabilitarea şi modernizarea  Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia”. 

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007. 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare a cimitirului. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între SC”PEISAJ 

HOSTA”SRL şi AJOFM TIMIŞ şi reprezentarea SC”PEISAJ 
HOSTA”SRL în relaŃiile cu AJOFM Timiş. 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară – Timiş. 

11. 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. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru 
diferenŃa de teren aferent imobilelor cumpărate conf. prevederilor 
Legii nr. 112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei 
de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor 
Legi nr.112/1995 – str.I.Slavici nr.1. 

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei 
de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor 
Legi nr.112/1995 – str. Timiş nr. 14. 
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15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei 
de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor 
Legi nr.112/1995 – str.S.Est.nr.25. 

16. Proiect de hotărâre privind casarea unui număr de 676 volume de cărŃi 
la Biblioteca orăşenească Jimbolia. 

17. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din 
uz a unor obiecte de inventar, cât şi casarea unor materiale la Primăria 
oraşului Jimbolia. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual şi al 
patrimoniului public şi privat al oraşului Jimbolia. 

19. Proiect de hotărâre privind compensarea chiriei pentru chiriaşul 
NECULAU ADRIAN, din Jimbolia, str.Republicii bloc 2C, et.IV, 
ap.18, care a executat lucrări de reparaŃii la imobilul proprietate de stat 
ce intrau în obligaŃia proprietarului. 

20. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
DONDEA GHEORGHE, aflat în stare de insolvabilitate. 

21. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
GYARMATI VASILE , aflat în stare de insolvabilitate. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei d-lui Pop Eugen-
Constantin din funcŃia de administrator al SC ”JIM APATERM 
SERV” SA . 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a 
terenului din Jimbolia, identificat cu CF nr.9856 nr.topo.A/2/2 
Jimbolia,  având suprafaŃa de 30.000 mp. 

24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al Oraşului 
Jimbolia la proiecte în cadrul Programului Phare CBC Serbia şi 
Ungaria şi alocarea din bugetul local a  cotei de cofinanŃare. 

25. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a cotei de 
cofinanŃare a Consiliului local al oraşului Jimbolia la Proiectul de 
consolidare a Biroului de Consiliere pentru CetăŃeni Jimbolia. 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent 
imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995. 

27. Probleme  ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
28. Probleme curente ale Primăriei. 
29. Diverse. 

precizând că punctele 6, 7, 10 şi 16 din ordinea de zi nu se prezintă din diferite motive şi 
solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unei încăperi de 20 mp 
din imobilul situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr.9 , Clubului Rotary 
Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat ce urmează a fi vândut. 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 
din Jimbolia, cu nr.cadastral 14542/1/2 – SC ABELDA SRL 

4. Proiect de hotărâre privind restricŃionarea vitezei de circulaŃie şi a opririi 
autovehiculelor pe strada Republicii (tronsonul cuprins între străzile C.Timişorii 
şi T.Vladimirescu). 

5. Referat privind emiterea unui acord de principiu pentru actualizarea Planului 
Urbanistic General al oraşului Jimbolia şi a regulamentului Local de Urbanism. 

            Ordinea de zi cu completările făcute, supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
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              Conform HCL nr.198/22.11.2007 preşedinte de şedinŃă pentru o perioadă de 2 
luni a fost ales d-l Radu Gheorghe. 
              D-l NiŃoi Ionel , secretarul oraşului precizează că în conformitate cu Încheierea 
Civilă nr.1073/CC din şedinŃa camerei de consiliu a Judecătoriei Timişoara a fost validat 
mandatul de consilier pentru d-l Scrob Radu Nicolae, îl  invită pe d-l Scrob să depună 
jurământul.  
               ToŃi cei prezenŃi se ridică în picioare, d-l secretar  prezintă textul jurământului 
după care d-l Scrob rosteşte cuvântul „JUR” şi semnează jurământul. 

D-l Radu Gheorghe supune aprobării procesele verbale de la şedinŃele 
anterioare  - şedinŃa ordinară din 22.11.2007 şi cea extraordinară din data de 13.12.2007 – 
care au fost difuzate  pe comisiile de specialitate şi nefiind obiecŃii şi completări s-au 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcŃii pe anul 2008. 

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

D-l Rakoczi 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 Giulvezan cu o observaŃie personală, în statul de funcŃii erau trecute 
şi persoanele care ocupă funcŃiile cu salariul fiecăruia, pentru a cunoaşte şi noi consilierii 
care este retribuŃia şi care-i sunt atribuŃiile fiecărui angajat, acum de câŃiva ani se omite 
nominalizare pe funcŃii, de ce nu se mai scrie, este secret şi pentru noi consilierii ? 

D-l NiŃoi precizează că salariile sunt confidenŃiale, dar nu pentru consilieri, 
salariile sunt cele prevăzute în grilele de salarizare conform legislaŃiei în vigoare, dar 
dacă doriŃi pentru o altă şedinŃă se poate completa, este o scăpare. 

Intervine d-l Boldor şi arată că pentru a şti dacă un angajat îşi face datoria 
pentru salariul pe care-l are, în primul rând trebuie cunoscută fişa postului. 

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

HOTĂRÂREA NR. 226 
D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea înfiinŃării Serviciului public 

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

de hotărâre. 
D-l Rakoczi 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. 227 
D-l Radu prezintă referatul privind  aprobarea Listei de investiŃii pe anul 

2008. 
D-l Rakoczi 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 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. 228. 
D-l Radu prezintă referatul privind  aprobarea Programului de reparaŃii 

străzi pe anul 2008. 
D-l Rakoczi 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 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 precizează că mai mulŃi locuitori din cartierul FUTOK au 

solicitat asfaltarea străzii S. BărnuŃiu, de ce nu este prevăzută ? 
D-na Csutak intervine şi precizează că este cuprinsă în partea a doua – străzi 

nemodernizate. 
D-l Rakoczi precizează că nici str. Lorena nu este prevăzută. 
D-l Boldor arată că strada Lorena, mai ales cvartalul în care locuieşte este cu 

piatră cubică şi nu se va moderniza, se păstrează  caracterul istoric al oraşului. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 229 

               D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării “Reabilitarea şi 
modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

D-l Rakoczi 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 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. 230 
D-l Radu prezintă referatul privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare a cimitirului. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill precizează că în cadrul şedinŃei nu au ajuns la o înŃelegere, deoarece au 

existat solicitări de achitare anticipat a taxei pe o perioadă mai mare, alŃii au cerut să se 
achita anual, urmează ca în cadrul dezbaterilor să-şi exprime fiecare votul.. 
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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 NiŃoi şi precizează că în regulament există un art. în care se 
stabileşte că în cazul în care timp de 2 ani nu este întreŃinut se reziliează contractul, deci 
se poate achita anticipat pe o perioadă de 2 ani, în cazul majorării cu posibilitatea 
recalculării, pentru a crea echitate între contribuabili. Am propus pe o perioadă de 2 ani, 
deoarece nu există cetăŃeni germani care să nu vină cel puŃin odată la 2 ani în Jimbolia. 

Intervine d-l Radu şi face unele obiecŃii în nume propriu: se interzice 
amplasarea de lucrări metalice în cimitir, consider că aceste gărduleŃe de împrejmuire la 
0,50 - 0,75 m nu afectează aspectul cimitirului, la noi sunt multe astfel de împrejmuiri; nu 
mi se pare oportun pentru cei care nu plătesc o penalizare de 0,15 % pe zi. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că s-au făcut modificări – penalitările nu sunt 
aşa mari, sunt cele de la taxele bugetare, gărduleŃele metalice se interzice să se mai facă 
altele noi, cele existente rămân, am considerat că nu mai trebuie astfel de gărduleŃe 
deoarece cimitirul este acum împrejmuit , nu se mai circulă haotic. O altă problemă 
ridicată de serviciul urbanism este cea privind cimitirul evreesc, este o discrimare pentru 
alte culte ca ei se fie privilegiaŃi, pe acel teren numai ei, oricum este neîgrijit, nimeni nu-l 
va împiedica să-şi respecte religia, să-şi facă înmormântările cu ritualurile lor. 

D-l Radu precizează că pentru evrei cimitirul este ca şi biserica, nu sunt de 
acord ca alte culte să intre în cimitirul lor. 

D-l Boldor  arată că este binevenită propunerea de a nu se mai amplasa garduri 
metalice, aşa cum s-a spus cimitirul este împrejmuit, iar în ceea ce priveşte cimitirul 
evreesc, e normal să nu se facă separare(privilegii) aici trăiesc foarte multe secte 
religioase şi niciodată nu s-a pus problema separării cimitirelor. 

Intervine d-l Horvat şi propune să nu se mai facă alte împrejmuiri, dar cele 
existente să rămână, au fost nişte cruci turnate care au fost tăiate. 

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

HOTĂRÂREA NR. 231 
D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea parteneriatului între SC 

PEISAJ HOSTA SRL şi AJOFM Timiş şi reprezentarea SC PEISAJ HOSTA SRL 
în relaŃiile cu AJOFM Timiş. 

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

D-l Rakoczi 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 NiŃoi şi precizează că se continuă acŃiunea de angajare de 
muncitori necalificaŃi din şomaj, banii pentru salarii venindu-ne de la AJOFM Timiş. 

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

HOTĂRÂREA NR. 232 
   D-l Radu prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL nr.72/2005 cu 

privire la atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului cumpărat cnf. 
prevederilor legii nr. 112/1995, str. Spre Est nr. 25. 
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D-l Bill  prezintă raportul comisiei  economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre . 

D-l Rakoczi 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. 233 
D-l Radu prezintă referatul privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru 

diferenŃa de teren înscrisă în CF aferent imobilelor cumpărate conf. prevederilor 
Legii nr.112/1995. 

D-l Rakoczi 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 se adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 234 
D-l Radu prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor legii nr.112/1995 – I. 
Slavici nr.1. 

D-l Rakoczi 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 se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.235 
D-l Radu prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor legii nr.112/1995 – 
str.Timiş nr.14.. 

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

HOTĂRÂREA NR.236 
D-l Radu prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor legii nr.112/1995 – S.Est 
nr. 25. 

D-l Rakoczi 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 se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.237 
D-l Radu prezintă referatul privind casarea unor mijloace fixe şi scoaterea 

din uz a unor obiecte de inventar cât şi casarea unor materiale la Primăria oraşului 
Jimbolia. 

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 Rakoczi prezintă raportul comisiei  urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

Intervine d-l Takacs care întreabă ce este “oul năzdrăvan”? cum se casează 
“staŃie de lucru”, copiator? Sunt deja amortizate? 

D-l Kaba precizează că “oul năzdrăvan este ceva la şcoală. 
D-l NiŃoi precizează că este vorba de un copiator de la copiat acte. 
D-l Takacs precizează că un copiator are o perioadă de 10 ani de amorizare. 
Intevine d-l NiŃoi şi precizează că are o perioadă de timp mai mare, dar în ritmul 

în care se lucrează la noi, cred că este vorba şi de nr. de copii făcute. 
D-l Kaba  precizează că “oul năzdrăvan” este un diafilm de la liceu care s-a 

rupt. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 16 voturi 

“pentru” şi o abŃinere (d-l Takacs) şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR. 238 
D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea inventarului anual şi al 

patrimoniului public şi privat al oraşului Jimbolia. 
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 Rakoczi prezintă raportul comisiei  urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
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Intervine d-l Takacs şi întreabă dacă val. de aprox. 30.000 euro este valoarea 
reală a inventarului sau se mai actualizezaă? În această situaŃie am putea aspira la o 
finanŃare , dacă avem o aşa mare putere economică. 

D-l NiŃoi arată că din discuŃiile cu serviciul  de specialitate foarte puŃine poziŃii 
nu sunt reevaluate, dar din această valoare să se scadă patrimoniul public care reprezintă 
cam 2/3 din val. inventarului şi nu poate fi gajat.  

D-l Boldor precizează că ar fi fost bine de văzut procesele verbale de inventar, 
care a fost situaŃia care sunt plusurile şi minusurile din teren, asta ar fi fost mai interesant. 

D-l NiŃoi precizează că s-a făcut inventarul pe locaŃii şi nu cred că au fost 
minusuri. 

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

HOTĂRÂREA NR.239 
D-l Radu prezintă referatul privind compensarea chiriei pentru chiriaşul 

Neculau Adrian din Jimbolia, str.Republicii bloc 2C,et.IV, ap.18 care a executat 
lucrări de reparaŃii la imobilul proprietate de stat ce intrau în obligaŃia 
proprietarului. 

D-l Rakoczi 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.240 
D-l Radu prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a 

debitorului Dondea Gheorghe, aflat în stare de insolvabilitate.. 
D-l Rakoczi 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 Boldor şi întreabă de ce nu plătesc ceilalŃi membrii de familie? 
D-l NiŃoi precizează că nu toate datoriile decedaŃilor sunt preluate de urmaşi, 

este vorba de p.v. întocmite de poliŃie. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.241 
D-l Radu prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a 

debitorului Gyarmati Vasile, aflat în stare de insolvabilitate.. 
D-l Rakoczi 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.242 
D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea demisiei d-lui Pop Eugen-

Constantin din funcŃia de administrator şi cea de membru al consiliului de 
administraŃie a SC JIM APATERM SERV SA. 

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

D-l Bill precizează că se stipulează “demisia din funcŃia de administrator al 
societăŃii “ atunci va rămâne în consiliul de administraŃie? 

D-l NiŃoi precizează că-şi dă demisia din ambele funcŃii. 
Intervine d-l Boldor şi precizează că la ora actuală este angajatul altei societăŃii, 

nu poate fi în două locuri.  
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 Takacs întreabă ce se-ntâmplă cu societatea ? se va închide? 
D-l NiŃoi arată că deocamdată nu se ştie care va fi situaŃia societăŃii, dar demisia 

este un act unilateral, pur şi simplu. 
D-l Rakoczi precizează că trebuia invitat şi d-l Pop să-şi spună punctul de 

vedere. 
Intervine d-l Kaba şi precizează că d-l Pop îşi dă demisia din ambele funcŃii 

deŃinute la SC JIM APATERM SERV SA. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.243 
D-l Radu prezintă referatul privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol 

a terenului din Jimbolia, identificat prin CF nr.9856, nr.topo.A/2/2 Jimbolia, având 
suprafaŃa de 30.000 mp. 

D-l Rakoczi 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.244 
D-l Radu prezintă referatul privind participarea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia la proiecte în cadrul programului PHARE CBC Serbia şi Ungaria şi 
alocarea din bugetul local a cotei de contribuŃie. 

 Intervine d-l Kaba şi precizează că este vorba de un proiect pentru producerea 
energiei neconvenŃionale şi  acest proiect este scris de ADETIM care este o agenŃie a 
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Consiliului JudeŃean, noi punem cota de contribuŃie acum, 20.000 Euro, dar Consiliul 
JudeŃean ne va restitui banii, această sumă nu va fi o apăsare pentru Consiliul Local. 

D-l Boldor întreabă – se ia o HCL pe o sumă pe care noi nici nu o avem ? 
D-l Kaba precizează că nu avem nici proiectul, avem siguranŃa că vom primi 

banii. 
D-l Baziliuc informează că fiind vorba de energie neconvenŃinală, în Italia se 

produce energie electrică pe bază de biogaz de la o fermă de porcine şi asigură energia 
necesară unei localităŃi cu 6000 de numere. 

D-l Boldor informează că singura unitate care mai foloseşte ca sursă de energie 
termică apa geotermală, am avut 3 pompe pentru apa geotermală de care nu am avut 
grijă, 2  au murit, 1 mai este una singură pe care o foloseşte Spitalul. 

D-l Takacs întreabă dacă domeniile sunt eşalonate sau vor fi în studiu, noi am 
avut o echipă care dorea energie eoliană şi s-au dus în ConstanŃa, este generic sau ceva pe 
plan local, judeŃean? ContribuŃia noastră e minimă, avem ceva concret sau ceva generic. 

D-l Kaba precizează că este ceva concret  - se va analiza posibilitatea producerii 
de energie convenŃională (eolană, biogaz, paie, gaz de sondă) şi generic – să vedem în 
timpul studiului ce măsurători se vor face. 

D-l Takacs întreabă de unde va fi comisia , de la noi? 
D-l Kaba precizează că vor fi specialişti, lectori care vor face măsurătorile şi 

munca de pregăire se va face aici pe loc , la Jimbolia. 
D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR.245 
D-l Radu prezintă referatul privind alocarea din bugetul local a cotei de 

cofinanŃare a Consiliului local al oraşului Jimbolia la Proiectul de consolidare a 
Biroului de Consiliere pentru CetăŃeni Jimbolia. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre, precizând că din materialele prezentate rezultă că noi vom aloca 500 
Euro/lună timp de 10 luni, adică 5000 Euro şi vom primi 15.000 euro 

Intervine d-şoara Imbrişcă şi precizează că s-a câştigat un proiect – Consolidare 
BCC, proiect pentru care s-a aşteptat mult, la BCC s-a lucrat pe bază de voluntariat, fiind 
informaŃi foarte mulŃi cetăŃeni. 

D-l Takacs întreabă cam câŃi oameni au fost informaŃi? 
D-şoara Imbrişcă precizează că aproximativ 2000. 
D-l Takacs întreabă câŃi au luat legătura direct, nu prin e-mail, sau alte metode 

de informare? 
D-şoara Imbrişcă precizează că sunt în sistem înregistraŃi 660 persoane. 
 D-l Takacs precizează că asta a reieşit din materiale, dar nu înŃeleg 

mecanismul, spuneŃi un exemplu. 
D-şoara Imbrişcă precizează că la nivel de Ńară sunt 42 BCC-uri care sunt în 

sistem, au un program în care sunt incluse toate şi se introduc toate datele celor care 
solicită sprijinul . 

D-l Takacs arată că acum având toate informaŃiile arată că este de acord cu 
suma ce trebuie alocată şi are încredere în activitatea BCC, este mare nevoie de 
informare, dar nu ştie dacă toŃi înŃeleg ce reprezintă activitatea BCC, există şi statistici cât 
s-a rezolvat din problemele ridicate de cetăŃeni? 

D-şoara Imbrişcă arată că există statistici, se solicită informaŃii de la alŃi colegi, 
personal consideră că s-au rezolvat 99 % din probleme. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că se îndoieşte că 99 % din probleme s-au rezolvat, 
orice răspuns dat este o rezolvare a solicitării, solicită să se apropie mai mult de 



 11 

problemele cetăŃenilor, ex. Blaystwood v-a luat-o înainte cu problemele cetăŃenilor s-au 
preocupat de înregistrarea tardivă a 15 copii. 

D-şoara Imbrişcă precizează că a prevăzut o colaborare cu Serviciul de 
evidenŃă. 

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

HOTĂRÂREA NR.246 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995 - str. M.Eminescu nr. 
15 – Spiridon Nicolae. 

D-l Rakoczi  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. 247 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995- str.S.Est nr.17 – Bufi 
Vasile. 

D-l Rakoczi Gheorghe 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.248 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995 - str. S.BărnuŃiu nr.19 
– Ungureanu Maria. 

D-l Rakoczi 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.249 
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D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 
imobilului cumpărat conform prevederilor Legii nr.112/1995 - str.Republicii nr.17 – 
Gheorghe Gheorghe. 

D-l Rakoczi 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. 250 
D-l Radu prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică a suprafeŃei 

de 50 mp teren situat în prelungirea străzii C.Timişorii , în faŃa auto-service IATSA 
D-l Rakoczi 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. 251 
D-l Radu prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unei 

încăperi de 20 mp. Din imobilul situat în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr.9 
Clubului Rotary Jimbolia. 

D-l Rakoczi 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 dacă este preşedintele Clubului Rotary cum 
trebuie să voteze? 

D-l NiŃoi precizează că acest club este non-profit, un ONG, nu este o afacere 
proprie, acest spaŃiu este numai o adresă pentru corespondenŃă. 

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

HOTĂRÂREA nr.252 
D-l Radu prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru 

terenul concesionat ce urmează a fi vândut. 
D-l Rakoczi 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  16 
voturi “pentru” şi o abŃinere (Baziliuc ) şi  se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.253 
D-l Radu prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a 

terenului concesionat din Jimbolia, nr.cadastral 14542/1/2 – către SC ABELDA 
SRL. 

D-l Rakoczi 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.254 
D-l Radu prezintă referatul privind restricŃionarea vitezei de circulaŃie şi a 

opririi autovehiculelor pe strada Republicii (tronsonul cuprins între strada 
C.Timişorii şi T.Vladimirescu) la 30 km/h. 

D-l Rakoczi 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 Mihai şi precizează că în centru este foarte greu de pătruns, 
maşinile sunt parcate pe ambele părŃi ale carosabilului. În situaŃia restricŃionării vitezei la 
30 km/h cine va verifica? Sau cu ce va verifica? 

D-l Vânătoru precizează că d-l cdt.de la PoliŃie a venit cu această propunere , 
pentru fluitizarea circulaŃiei. 

D-l Takacs precizează că nu se rezolvă mare lucru dacă se va permite 
staŃionarea numai pe o parte, ar fi mult mai bine dacă am face sens unic de circulaŃie, 
indiferent din care parte, sau mai bine spus varianta cea mai bună este – închiderea 
centrului, am propus locuri de parcare, dacă rezolvăm de jumătate, tot nu se va rezolva 
fluidizarea circulaŃiei. Personal nu sunt de acord cu varianta propusă. 

Intervine d-l Boldor şi precizezaă că s-a aprobat închiderea centrului, să se 
treacă la executarea parcărilor, venim acum cu varianta de sens unic – întâi să creăm noi 
condiŃii şi apoi să venim cu restricŃii, la propunerea de astăzi, dau dreptate colegului 
Takacs, mai bine ar fi sens unic pe acest tronson pentru fluitizarea circulaŃiei. 

Intervine d-l Rakoczi şi precizează că pe moment ar fi bine să se facă oprirea 
interzisă, în situaŃia unui sens unic mai este nevoie să se facă sens unic şi pe o altă stradă 
şi este nevoie de “o pădure de semne de circulaŃie”. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că şi executivul se gândeşte la închiderea 
centrului, dar mai întâi trebuie făcute parcările, aşteptăm reabilitarea DN 53 – de la 
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Jimtim la gară până la ieşirea după bălŃi, se va turna asfalt şi se va reface carosabilul şi pe 
str.C.Timişorii – str.L.Rebreanu şi odată cu aceste asfaltăti se vor amenaja şi parcările aşa 
cum dorim noi. 

D-l Radu propune să se facă parcările oblig, aşa cum sa făcut în faŃa PoliŃiei. 
D-l Kaba arată că în situaŃia în care nu vor mai staŃiona maşinile pe ambele părŃi 

ale carosbilului se va putea circula mai uşor. 
D-l Baziliuc arată că de ani de zile se discută de închiderea centrului, dacă nu se 

închide nu se va face mare lucru, nu se va rezolva nimic, dacă se face sens unic nu este 
nici o problemă acum, drumurile laterale sunt bune se poate circula, propun să fie “sens 
unic cu staŃionarea interzisă”. 

D-l Kaba arată că în primăvară vor începe lucrările cei de la drumuri pe 
C.Timişorii şi L.Rebreanu  şi pentru moment ar fi bine să se aprobe propunerea făcută de 
noi, deocamdată aceasta ar fi soluŃia cea mai bună, dacă se face sens unic vom avea 
probleme cu bicicliştii. 

D-l Takacs arată că în situaŃia aprobării staŃionării pe o parte se va circula 
vraişte, să se facă sens unic, se rezolvă fluitizarea peste sărbători şi în primăvară oricum 
se rezolvă. 

D-l NiŃoi precizează că această propunere s-a făcut de comun acord cu PoliŃia. 
Intervine d-l Vânătoru şi precizează că această problemă se discută de câteva 

luni cu cdt. de la PoliŃie, pe noi nu ne încurcă sensul de mers, ci aglomeraŃia, aşa vom 
rezolva situaŃia pentru sărbătorile de iarnă. 

Intervine d-l Bill şi arată că noi ne gândim numai la maşini, dar ce facem cu 
bicicliştii?  

D-l Radu prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se respinge cu 7 voturi 
“pentru”, 6 abŃineri şi 4 voturi “împotrivă”. 

D-l Rakoczi întreabă de ce trebuia să ajungă această problemă în consiliu ? ce 
atunci  când s-au amplasat semne de circulaŃie pe str. Şt.cel Mare am fost întrebaŃi? 

D-l NiŃoi precizează că fiind vorba de administrarea domeniu public, trebuia să 
treacă prin consiliu. 

Intervine d-l Radu şi arată că există tentativa unui alt proiect, se poate în şedinŃa 
de azi ? 

D-l Kaba precizează că se poate şi azi sau poimâine când va fi o şedinŃă 
extraordinară pentru rectificarea bugetului pe anul 2007. 

D-l Takacs propune să se voteze azi, dacă se face de mâine se poate 
descongestiona centrul. 

D-l Rakoczi întreabă de unde va fi sens unic?  
D-l Radu supune votului propunerea d-lui Takacs – sens unic – care se respinge 

cu 7 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” şi 5 abŃineri. 
D-l Radu prezintă referatul privind acordul de principiu pentru modificarea 

PUG. 
Intervine d-l NiŃoi şi precizezaă că în referat sunt detaliate modificările la PUG.  
D-l Rakoczi 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 supune  la vot referatul – acord de principiu pentru modificare PUG – 

care se aprobă cu unanimitate de  voturi  
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În continuare se trecele la  PROBLEME CURENTE ALE PRIMĂRIEI 
D-l Kaba informează că vineri, 21.12. va avea loc o şedinŃă extraordinară pentru 

rectificarea bugetului local pe anul 2007. 
În continuare prezintă scrisoare de felicitare trimisă de către d-l Koch Josef , 

preşedintele HOG din Germania. 
În continuare se trece la DIVERSE 
D-l Tabeică propune să se ia măsuri ca utilajele agricole ce stau la voia 

întâmplării pe străzi să fie luate şi băgate în curŃi. 
D-l Tabeică întreabă dacă se mai face păduricea în partea de sud a oraşului ? 
D-l Kaba  precizează că se va face. 
 D-l Rakoczi arată că locuitorii cartierului FUTOK mulŃumesc pentru faptul că 

s-au asfaltat străzile. 
D-l Boldor propune să se facă u monument al eroilor revoluŃiei, ca atunci când 

se depun coroane cu diferite evenimente să nu se mai depună la monumentul deportaŃilor 
în Bărăgan- ex. De Ziua NaŃională a Românilor depunem coroane la statuia deportaŃilor – 
şi în acest sens aştept propuneri din partea executivului. 

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  

 




