
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la proiectul  PHARE CBC România-Serbia 
„INFOTUR JIMBOLIA – centru de promovare a turismului 
transfrontalier” şi alocarea din bugetul local a cotei de 
cofinanŃare 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 314 din 14 ianuarie al serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune aprobarea 
participării Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul PHARE CBC 
România-Serbia „INFOTUR JIMBOLIA – centru de promovare a turismului 
transfrontalier” şi alocarea din bugetul local a cotei de cofinanŃare în sumă 
de 50.000 euro ; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(7) lit.”a” şi alin.(9) şi art.46 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, modificată şi 
completată ; 

HOTĂRĂŞTE  
 
Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia la proiectul PHARE CBC România-Serbia „INFOTUR JIMBOLIA 
– centru de promovare a turismului transfrontalier” . 

Art.2. – Se alocă din bugetul local suma de 50.000 euro 
reprezentând cota de cofinanŃare a Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
proiectul PHARE CBC România-Serbia „INFOTUR JIMBOLIA – centru de 
promovare a turismului transfrontalier” . 

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  ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  
 

 
Nr. 2 din 17 ianuarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Meszaroş Ştefan   
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului 
Jimbolia cu AsociaŃia Banat-Ripensis la proiectul  PHARE 
CBC România-Serbia „EXPO CENTER JIMBOLIA – 
promovarea afacerilor şi a produselor agricole în Banatul 
românesc şi sârbesc” şi alocarea cotei de cofinanŃare 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 341 din 15 ianuarie 2008 al serviciului 
Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune 
aprobarea asocierii Consiliului local al oraşului Jimbolia cu AsociaŃia Banat-
Ripensis la proiectul  PHARE CBC România-Serbia „EXPO CENTER 
JIMBOLIA – promovarea afacerilor şi a produselor agricole în Banatul 
românesc şi sârbesc” şi alocarea cotei de cofinanŃare în sumă de 50.000 
euro; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(7) lit.”a” şi alin.(9) şi art.46 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, modificată şi 
completată ; 

HOTĂRĂŞTE  
 
Art.1. – Se aprobă asocierea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia cu AsociaŃia Banat-Ripensis la proiectul  PHARE CBC România-
Serbia „EXPO CENTER JIMBOLIA – promovarea afacerilor şi a 
produselor agricole în Banatul românesc şi sârbesc”. 

Art.2. – Se alocă din bugetul local suma de 50.000 euro 
reprezentând cota de cofinanŃare a Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
proiectul PHARE CBC România-Serbia  „EXPO CENTER JIMBOLIA – 
promovarea afacerilor şi a produselor agricole în Banatul românesc şi 
sârbesc”. 

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  ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  

Nr. 3 din 17 ianuarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Meszaroş Ştefan    

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.280  din 17 ianuarie 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  17 IANUARIE 2008 

       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Meszaroş Ştefan 

      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 13 consilieri, 
      Au absentat următorii  consilieri: d-l Baziliuc Eugen,  d-l Bura Vasile, d-l Nagy Ilie şi d-l 

Takacs Tiberiu 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 

 1.  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Oraşului 

Jimbolia şi alocarea cotei  de cofinanŃare la proiectul PHARE CBC România-

Serbia „INFOTUR JIMBOLIA – centru de promovare a turismului 

transfrontalier”. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.2 cu  12 voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia cu 

AsociaŃia Banat-Ripensis la Proiectul PHARE CBC România-Serbia „EXPO 

CENTER JIMBOLIA – promovarea afacerilor şi a produselor agricole în 

Banatul românesc şi sârbesc” şi alocarea cotei de cofinanŃare. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.3 cu  13 voturi. 

 

                                                                             .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 ianuarie 2008 în şedinŃa extraordinară a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia. 

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

din  cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 13 consilieri, au absentat  d-l Baziliuc 
Eugen, d-l Bura Vasile, d-l Nagy Ilie şi d-l Takacs Tiberiu. 

În continuare d-l Kaba prezintă  
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 

Oraşului Jimbolia şi alocarea cotei  de cofinanŃare la proiectul PHARE 
CBC România-Serbia „INFOTOUR JIMBOLIA – centru de 
promovare a turismului transfrontalier”. 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Oraşului 
Jimbolia cu AsociaŃia Banat-Ripensis la Proiectul PHARE CBC 
România-Serbia „EXPO CENTER JIMBOLIA – promovarea 
afacerilor şi a produselor agricole în Banatul românesc şi sârbesc” şi 
alocarea cotei de cofinanŃare. 

 
Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinŃă – pentru o perioadă de 2 luni – 

urmează d-l MESZAROŞ ŞTEFAN , supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.1 
Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea participării Consiliului 

Local al Oraşului Jimbolia şi alocarea cotei  de cofinanŃare la proiectul PHARE 
CBC România-Serbia „INFOTOUR JIMBOLIA – centru de promovare a 
turismului transfrontalier”.  

D-l Kaba precizează că în cadrul proiectului de parteneriat România – Serbia se 
alocă suma de 500.000 euro, arhitectul a găsit o soluŃie foarte bună P.Jung nr.6 , este 
vorba de o clădire cu 2 nivele, un  miniamfiteatru pentru desfăşurarea diferitelor 
evenimente, un centru pentru tineretul jimbolian, această hotărâre este necesară pentru 
depunerea proiectului.  

Intervine d-l Boldor şi precizează că are două întrebări: 
1. există aceşti bani în buget ? 
2. ştiu că nu avem buget local, se pare că abia prin luna aprilie va fi, se poate  ? 
Intervine d-l Bill şi precizează că nu este oportun să pierdem cei 500.000 euro, 

presupun că aceşti 50.000 euro vor fi aduşi din alte surse. 
D-l Kaba precizează că bugetul se va constitui şi în urma acestor HCL şi prin a 

atrage alte surse, în ultimii ani bugetele primăriilor au fost foarte elastice, deoacamdată 
nu ştiu acum cu ce bani vom lucra, cred că aceşti bani nu vor fi o apăsare pe bugetul local 
din acest an. 

D-l Boldor arată că tocmai aceasta este problema, neavând un buget, putem noi 
aloca fonduri ? angajăm primăria fără buget. 

D-l Kaba arată că nu se poate face plata fără buget. 
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D-l NiŃoi precizează că această hotărâre mai trece şi prin contencios, mai este 
până se ajunge la plată, se ştie foarte bine că proiectele sunt “contracronometru” nu e bine 
să pierdem “trenul”. 

Intervine d-l Radu şi arată că i se pare suma mult prea mare, comparativ cu 
altele care sunt de utilitate mult mai mare, ex.atunci când a fost voba de angajarea unei 
firme de consultanŃă pentru realizarea mai multor proiecte pentru oraş , s-a spus că nu 
sunt bani. 

S-a spus că nu există locaŃii, este necesar numai o clădire nouă, există spaŃiul de 
pe strada L. Rebreanu care a fost anexă a Jim Apaterm , unde-şi Ńineau caii, este o clădire 
sănătoasă şi poate fi cu siguranŃă reamenajată. 

Intervine d-l Takacs şi arată că denumirea proiectului “INFOTOUR”  sugerează 
“turism”, fiind vorba de transfrontalier, vine ca o mănuşă denumirea, consider că trebuia 
scris “INFOTUR” româneşte, nu franŃuzeşte, nu ne învecinăm cu FranŃa şi ar fi bine să se 
numescă “TRANSINFOTUR”. Personal am văzut planul acestei clădiri, nu mă sperie 
suma ce trebuie alocată din bugetul local, avem preliminat cât s-a cheltuit în 2007? 

D-l Kaba precizează că s-au cheltuit aproximativ 5 miliarde. 
Intervine d-l Marian şi precizează că este o greşeală a noastră că s-a scris 

“infotour” şi nu “infotur” asta nu este o problemă, asta este denumirea proiectului, pe 
clădire firma va fi alta, dar consider că scrierea “TRANSINFOTUR”  - centru de 
promovare a turismului transfrontalier” s-ar repeta “TRANS”, consider că nu dă bine 
“TRANSINFOTUR – centru de promovare a turismului tranfrontalier” şi pentru proiect 
este bine să se regăsească cuvântul  “transfrontalier”. 

Intervine d-l Rakoczi şi propune să fim mai operativi, acum ne cramponăm de o 
literă. 

D-l Bill precizează că s-a avizat favorabil proiectul de hotărâre pe considerentul 
că sunt bine veniŃi 500.000 euro şi noi să alocăm numai 50.000 euro. 

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

D-l Horvat 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 Meszaroş supune aprobării proiectul de hotărâre cu modificare ortografiei 
cuvântului “INFOTOUR” în “INFOTUR” care se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi o 
abŃinere (d-l Radu) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.2 
D-l Meszaroş prezintă  referatul privind asocierea Consiliului Local al 

Oraşului Jimbolia cu AsociaŃia Banat-Ripensis la Proiectul PHARE CBC România-
Serbia „EXPO CENTER JIMBOLIA – promovarea afacerilor şi a produselor 
agricole în Banatul românesc şi sârbesc” şi alocarea cotei de cofinanŃare. 

D-l Bill  precizează că avizează favorabil proiectul de hotărâre , din aceleaşi 
considerente – să nu pierdem 500.000 euro pentru 50.000 euro . 

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

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

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

Intevine d-l Boldor şi arată că dumnealui consideră că “suntem plătiŃi numai să 
luăm cuvântul”, aşteptam de la comisia economică mai multe explicaŃii privind alocarea 
acestor bani, nu explicaŃia seacă ”avizăm din aceleaşi considerente”. Este o investiŃie pe 
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care o cunoaştem sau nu, este posibil ca în acest an să mai fie multe proiecte, noi suntem 
aici să analizăm oportunitatea fiecărui proiect, să vedem ce este necesar pentru Jimbolia. 
Este posibil să fie alt proiect de mai mare necesitate pentru oraş şi noi să nu mai avem 
bani că i-am alocat pentru alte proiecte. 

D-l Bill precizează că personal apreciază construirea unei hale de 1.000 mp  o 
mare oportunitate. 

D-l Kaba arată că acest EXPO CENTER este continuarea proiectului EXPO 
RIPENSIS câştigat în 2007, va fi o construcŃie în care se vor expune produse agricole şi 
animale, dar şi organizarea de expoziŃii şi alte evenimente, cum ar fi :  nunŃi , baluri, etc. 

Intervine d-l Boldor şi arată că dacă stai şi judeci – să se construiască o hală 
pentru 2 evenimente – expoziŃie de produse agricole şi animale care s-ar face probabil de 
2 ori pe an, nu este oportun alocarea acestei sume, dar cu completările făcute de d-l 
primar e clar este oportun, acum am înŃeles, de fapt asta aşteptam de la comisia de 
specialitate. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.3 
  
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l  Meszaroş Ştefan 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, 
           

Meszaroş Ştefan 
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




