
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea şi completarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia nr.199/22.11.2007 , privind încetarea mandatului de consilier local 
al lui ZimŃa Ion şi Încheierea Civilă nr.1073/CC  a Judecătoriei Timişoara 
privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Scrob Radu-Nicolae; 

łinând cont de prevederile art.15 din O.G.nr.35/2002; 
In temeiul prevederilor art.54 şi art.45 din  Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se modifică şi se completează comisiile de specialitate 

ale Consiliului local, după cum urmează :  
I. COMISIA PENTRU ACTIVITĂłI ECONOMICE ŞI 

FINANCIARE  
             va avea următoarea componenŃă : 

1. BURA VASILE 
2. BILL ZOLTAN 
3. TAKACS MIHAI 
4. BANOS IOAN 
5. RADU GHEORGHE 
 

II. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI 
SI URBANISM, PROTECłIA MEDIULUI , TURISM 
ŞI AGRICULTURĂ 
  va avea următoarea componenŃă : 
1. RAKOCZI GHEORGHE 
2. TAKACS TIBERIU 
3. MESZAROŞ ŞTEFAN 
4. MAGHEł OCTAVEAN  
5. SCROB RADU NICOLAE 
 



III. COMISIA PENTRU INVĂłĂMÂNT, SĂNĂTATE, 
CULTE ŞI FAMILIE, ACTIVITĂłI SOCIAL-
CULTURALE ŞI SPORTIVE, va avea următoarea 
componenŃă : 
1. GIULVEZAN MIRCEA 
2. CSUTAK MATILDA-BARBARA 
3. BAZILIUC EUGEN 
4. BOLDOR AUGUSTIN  
5. RADU GHEORHE 

 
IV. COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, PENTRU 

PROBLEME DE MUNCĂ, PROTECłIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI 

 
va avea următoarea componenŃă : 
1. BOLDOR AUGUSTIN 
2. TABEICĂ NECULAI 
3. NAGY ILIE 
4. HORWATH IOSIF  
5. TAKACS TIBERIU 

Art.2 – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea 
nr.160/20.09.2007 

Art.3. – Prezenta hotărârese comunică : 
- DirecŃiei controlul legalităŃii actelor şi contencios 

administrativ a Prefecturii judeŃului Timiş; 
- Compartimentului  administraŃie publică locală  ; 
- Celor prevăzuŃi la art.1. 

 
Nr. 4 din 24 IANUARIE 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          
        Meszaroş Ştefan  
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
             Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea colaborării între Consiliului local al oraşului 
Jimbolia şi AsociaŃia H.O.G – Germania.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.598 din 21 ianuarie 2008 al 

compartimentului administraŃie publică locală  prin care se propune 
aprobarea  ConvenŃiei de colaborare între Consiliul local al oraşului Jimbolia 
şi AsociaŃia H.O.G. - Germania; 

Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor 
Externe – DirecŃia Generală Afaceri Juridice , dat conform pevederilor art.15 
alin. (2) din Legea nr.215/2001,republicată ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.”c” şi art.45 din Legea 
administraŃiuei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă  colabrarea între Consiliul local al oraşului 

Jimbolia şi AsociaŃia H.O.G – Germania, conform CONVENłIEI ANEXĂ 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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; 
- cetăŃenilor prin presă, e-mail 

 
 
Nr.5  din 24 ianuarie  2008                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan 
            
    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 „Crearea 
centrului recreaŃional, de odihnă şi tratament în perimetrul 
lacurilor din localitatea Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.133 din 8 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea  studiului 
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării 
lucrării „Crearea centrului recreaŃional, de odihnă şi tratament în perimetrul 
lacurilor din localitatea Jimbolia”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă studiul de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici în vederea realizării lucrării „Crearea centrului 
recreaŃional, de odihnă şi tratament în perimetrul lacurilor din localitatea 
Jimbolia”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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        Meszaroş Ştefan 
            
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR, 
                      NiŃoi Ionel 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate  în vederea realizării 
lucrării „Reabilitarea spaŃiului public din centrul oraşului 
Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.132 din 8 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea  studiului 
de fezabilitate în vederea realizării lucrării „Reabilitarea spaŃiului public din 
centrul oraşului  Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă studiul de fezabilitate în vederea realizării 

lucrării „Reabilitarea spaŃiului public din centrul oraşului Jimbolia” 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate vederea realizării 
lucrării „GrădiniŃă nouă şi creşă în strada Republicii nr.21” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.357 din 15 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea  studiului 
de fezabilitate în vederea realizării lucrării „GrădiniŃă şi creşă în strada 
Repubicii nr.21”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă studiul de fezabilitate în vederea realizării 

lucrării „GrădiniŃă şi creşă în strada Repubicii nr.21”; 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea proiectului tehnic  şi a indicatorilor tehnico-
economici în vederea realizării lucrării „GrădiniŃă nouă şi creşă 
în strada Republicii nr.21” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.357 din 15 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea  studiului 
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării 
lucrării „GrădiniŃă şi creşă în strada Repubicii nr.21”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul tehnic şi  indicatorii tehnico-

economici în vederea realizării lucrării „GrădiniŃă şi creşă în strada 
Repubicii nr.21”; 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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        Meszaroş Ştefan 
            
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR, 
                      NiŃoi Ionel 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcŃii pe anul 
2008 la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.385/16 ianuarie  al serviciului integrare 
europeană, relaŃii publice, resurse umane prin care se propune 
aprobarea organigramei şi statelor de funcŃii la Căminului 
pentru persoane vârstince Jimbolia, 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;  
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 la 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia,  conform 
anexelor  nr.1 şi  2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Integrare Europeană, RelaŃii Publice, 

Resurse Umane. 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
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        Meszaroş Ştefan 
 
     CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreŃinere datorat de 
persoanele asistate  în Căminul pentru persoane vârstnice  
Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.399/21.01.2007 al serviciului social prin care 

se propune stabilirea cuantumului mediului lunar de întreŃinere pe baza 
căruia se calculează contribuŃia de întreŃinere datorată de persoanele asistate 
în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia , în cuantum de 453 lei, 
începând cu data de 01.02.2008; 

łinând cont de prevederile art.25 alin-.(1) din Legea 17/2000; 
În temeiul prevederilro art.36 alin.(4) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din 

Legea administraŃiei publice locale nr.21572001, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă costul mediu lunar de întreŃinere pentru 

persoanele asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în 
cuantum de 453 lei, începând cu data de 1 februarie 2008. 

Art.2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici 
susŃinători legali, nu datorează contribuŃie de întreŃinere, costurile fiind 
suportate din bugetele lcoale sau judeŃene, după caz. 

Art.3 – Cu data de 01.02.2008 se abrogă HCL nr.23/22.02.2007. 
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:; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă. 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia nr.207/26.06.2001,  referitoare la trecerea  
gratuită în prorpietate a terenului aferent imobilului situat în 
Jimbolia , str.L.Rebreanu nr.56, cumpărat conform prevederilor 
Legii nr.112/1995 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.159 din 18 ianuarie 2008  al 

compartimentul administraŃie publică locală prin care se propune 
modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia 
nr.207/26.06.2001 în baza căreia i s-a apobat trecerea gratuită în proprietate 
numitului Konya Agoston a terenului în suprafaŃă de 624 mp, aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str.Liviu Rebreanu nr.56,  pe motiv că nu poate 
întabula această suprafaŃă, în evidenŃa Oficiului de cadastru şi publicitate 
imobiliară Timiş  deoarece în CF nr.2662 terenul este compus din două 
parcele : nr.top. 1967 – reprezentând „clădire de locuit cu dependinŃe şi curte 
în suprafaŃă de 778 mp” şi nr.top.1966 „arabil (grădină) în suprafaŃă de 1988 
mp”; suprafaŃa de teren atribuită gratuit, conform schiŃei, se referea doar la 
parcela cu nr.top.1967 nu şi la cea cu nr.1966, cum greşit s-a înscris în 
hotărâre; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2005, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se modifică art.1 din HCL nr.207/26.06.2001  privind 

atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului din Jimbolia, str.L.Rebreanu 
nr.56, cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 şi va avea următorul 
cuprins : 

”Art.1. –Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului 
Konya Agoston a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Liviu 

Rebreanu nr.56, în suprafaŃă de 624  mp., cuprins în CF nr.2662, 

nr.topo.1967, care a cumpărat imobilul conf.prevederilor Legii nr.112/1995, 

în baza  contractului de vânzare-cumpărare nr.1446/E/R din 04.06.1997. 



Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 2142 

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 Konya Agoston, Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.56 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA  

privind rezilierea contractului de concesionare teren cu 
nr.9463/11.02.2005 ce a avut obiect îniinŃarea unei ferme pentru 
creşterea melcilor.- 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
  Văzând referatul nr.11019/21.01.2008   al serviciului urbanism,  prin care 
se propune rezilierea contractului de concesionare teren cu nr.9463/11.02.2005, ce a avut 
ca obiect înfiinŃarea unei ferme pentru creşterea melcilor, la cererea depusă de AF.Szúcs 
Ludovic, deoarece asociaŃia şi-a încetat activitatea; 

łinând cont de prevederile CAP.II, art.13 din Legea 
nr.50/1991,republicată ; 
  În temeiul prevederilor art.36. alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se reziliază contractele de concesionare teren, după cum 
urmează: 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
concesionarului 

SuprafaŃa 
concesionată 
mp. 

Nr.CF 
Nr.topo 
 

Nr.con-
tract 

9511- Jimbolia 1.  AF SZÚCS 
LUDOVIC 

5.000 
12848/2 

9463/ 
11.02. 
2005 

  
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 urbanism ; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş; 
- AF SZÚCS LUDOVIC 
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CONTRASEMNEAZĂ 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la proiectul  ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia în 
cadrul Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii 
mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 662 din 22 ianuarie 2008 al serviciului 
Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune 
aprobarea participării Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul  
ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia în cadrul Programului naŃional de 
îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 
localităŃi; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(7) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

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

Jimbolia la proiectul  ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia în cadrul 
Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 
realizarea de spaŃii verzi în localităŃi. 

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  ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea studiului de fezbilitate din cadrul proiectului 
ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia finanŃat de Programul 
naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea 
de spaŃii verzi în localităŃi 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.663 din 22 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea  studiului 
de fezabilitate din cadrul proiectului ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia 
finanŃat de Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 
realizarea de spaŃii verzi în localităŃi; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă studiul de fezabilitate din cadrul proiectului 

ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia finanŃat de Programul naŃional de 
îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în 
localităŃi”; 

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; 

 
 
Nr.15  din 24 ianuarie  2008                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan 
            
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA  

 
privind aprobarea tabelului de priorităŃi pentru repartiŃia de 

locuinŃe din fondul locativ de stat pe anul 2008.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.671 din 23 ianuarie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin 
care se propune aprobarea tabelului de priorităŃi pentru repartizarea de locuinŃe din 
fondul locativ de stat pe anul 2008; 

łinând cont de prevederile art.21 din Legea locuinŃei nr.114/1996 şi ale 
Hotărârii nr.6/21.01.2003 privind modificarea şi completarea criteriilor de 
întocmire a tabelului de prioritate pentru acordarea locuinŃelor din fondul 
locativ de stat;   

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.17 şi  art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se aprobă tabelul de priorităŃi pentru repartiŃia de locuinŃe din fondul locativ 
de stat pe anul 2008, conform ANEXELOR nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Eventualele contestaŃii privind aceste tabele de priorităŃi pot fi depuse în 
termen de 15 zile de la data afişării acestora , la secretariatul Primăriei oraşului 
Jimbolia. 

Art.3. – 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 impozite şi taxe locale ; 
- CetăŃenilor prin afişare şi presa locală . 
 

Nr.16/ 24 ianuarie 2008                           PRESEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                                                            Meszaroş Ştefan    

       CONTRASEMNEAZĂ, 

     SECRETAR, 

     NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivele de investiŃii din cadrul 
proiectului ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia finanŃat de 
Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului 
prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.663 din 22 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea 
proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivele 
de investiŃii  din cadrul proiectului ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia 
finanŃat de Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 
realizarea de spaŃii verzi în localităŃi; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul tehnic şi  indicatorii tehnico-

economici   pentru obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului ÎnfiinŃare 
parc în oraşul Jimbolia finanŃat de Programul naŃional de îmbunătăŃire 
a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi”. 

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; 

 
 
Nr.17  din 24 ianuarie  2008                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan 
            
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                         SECRETAR, 
                     NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul local  în 
vederea cofinanŃării proiectului “Construire centru regional 
trasfrontalier pentru incubarea afacerilor consolidarea 
competenŃelor manageriale şi dezvoltare economică zonală”. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 516 din 18 ianuarie 2008  al serviciului 

urbanism, amenajare teritorială şi registrul agricol, prin care se propune 
alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul local  în vederea cofinanŃării 
proiectului “Construire centru regional trasfrontalier pentru incubarea 
afacerilor consolidarea competenŃelor manageriale şi dezvoltare economică 
zonală”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de 150.000 lei din bugetul 

local  în vederea cofinanŃării proiectului “Construire centru regional 
trasfrontalier pentru incubarea afacerilor consolidarea competenŃelor 
manageriale şi dezvoltare economică zonală”. 

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  ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  
 

 
Nr. 18 din 24  ianuarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Meszaroş Ştefan   
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind prelungirea valabilităŃii Planului Urbanistic General al 
oraşului Jimbolia  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.132 din 8 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea Planului 
Urbanistic General al oraşului Jimbolia – proiect nr.41032/010 precum şi a 
Regulamentului Local de Urbanism, până la limita maximă permisă de 
legislaŃia în vigoare; 

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 prelungirea valabilităŃii Planului Urbanistic 

General al oraşului Jimbolia – proiect nr.41032/010. 
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; 
 

 
 
Nr.19  din 24 ianuarie  2008                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan 
            
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                   SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind unificarea a două parcele de teren , situate în Jimbolia, 
str.Lorena nr.41 (fostă strada 1 Mai) 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.514 din 18 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
unificarea a două parcele de teren intravilan, aflate în patrimoniul privat al 
oraşului fiind înscrise în CF nr.7255, nr.topo.2578/1, respectiv CF nr.2551, 
nr.topo.2578/2, 2579; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă unificarea parcelei înscrise în CF nr.7255, 

nr.top.2578/1 cu parcela înscrisă în CF nr.2551 nr.topo.2578/2, 2579, situate 
în Jimbolia, str. Lorena nr.41 (fostă str. 1 Mai) . 

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

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

 
 
Nr.20 din 24 ianuarie 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Meszaroş Ştefan   
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.439  din 24 ianuarie 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  24 IANUARIE 2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Meszaroş Ştefan 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi :15 
      Au absentat următorii   consilieri : Bill Zoltan şi MagheŃ Octavean.  
 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiilor de 
specialitate. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.4 cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ConvenŃiei de colaborare între Consiliul 
local al oraşului Jimbolia şi AsociaŃia H.O.G. – Germania. 

      Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.5 cu unanimitate de  voturi 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici în vederea realizării lucrării „Crearea centrului recreaŃional, 
de odihnă şi tratament în perimetrul lacurilor din localitatea Jimbolia”. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.6 cu unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate în vederea 
realizării lucrării „Reabilitarea spaŃiului public din centrul oraşului Jimbolia”. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.7 cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate în vederea 
realizării lucrării „GrădiniŃă nouă şi creşă în strada Republicii nr.21”. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.8 cu unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici în vederea realizării lucrării „GrădiniŃă nouă şi creşă în 
strada Republicii nr.21”. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.9  cu unanimitate de voturi 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcŃii şi a organigramei la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
Supus la vot s-a adoptata Hotărârea nr.10 cu  unanimitate de  voturi 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului lunar mediu de întreŃinere 
pentru persoanele vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.11 cu unanimitate de  voturi 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.207/26.06.2001. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.12 cu unanimitate de  voturi 

10. Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune teren, la 
cererea concesionarului. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.13 cu .unanimitate de voturi 

11. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii 
verzi în localităŃi. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.14 cu unanmitate de voturi 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului 
„ÎnfiinŃare parc  în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 



Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.15 cu unanimitate de voturi 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de prioritate pentru repartizarea 

locuinŃelor din fondul locativ de stat pe anul 2008. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.16 cu unanimitate de  voturi 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului 
„ÎnfiinŃare parc  în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.17 cu unanimitate de voturi. 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul local în 
vederea cofinanŃării proiectului „Constuire centru regional transfrontalier 
pentru incubarea afacerilor consolodarea competenŃelor manageriale şi 
dezvoltare economică zonală”. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.18  cu unanimitate de  voturi 

16. Proiect de hotărâre prvind prelungirea valabilităŃii Planului Urbanistic General 
al oraşului Jimbolia. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.19  cu unanimitate de  voturi 

17. Proiect de hotărâre privind unificarea a două parcele de teren situate în 
Jimbolia, str.Lorena nr.41. 
Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.20 cu 14 voturi „pentru” şi o abŃinere. 

 
 

                                                                             .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 ianuarie 2008 în şedinŃa ordinară 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 15 consilieri, au absentat d-nii consilieri : 
Bill Zoltan şi MagheŃ Octavean . 

În continuare d-l Kaba prezintă  
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ConvenŃiei de colaborare între 

Consiliul local al oraşului Jimbolia şi AsociaŃia H.O.G. – Germania. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării „Crearea 
centrului recreaŃional, de odihnă şi tratament în perimetrul lacurilor din 
localitatea Jimbolia”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate în 
vederea realizării lucrării „Reabilitarea spaŃiului public din centrul 
oraşului Jimbolia”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a 
indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării „GrădiniŃă 
nouă şi creşă în strada Republicii nr.21”. 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcŃii şi a 
organigramei la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului lunar mediu de 
întreŃinere pentru persoanele vârstnice asistate în Căminul pentru 
persoane vârstnice Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 
nr.207/26.06.2001. 

8. Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune 
teren, la cererea concesionarului. 

9. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 
realizarea de spaŃii verzi în localităŃi. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din 
cadrul proiectului „ÎnfiinŃare parc  în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din 
cadrul proiectului „ÎnfiinŃare parc  în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de prioritate pentru 
repartizarea locuinŃelor din fondul locativ de stat pe anul 2008. 

13. Probleme  ale cmisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
14. Probleme curente ale Primăriei. 
15. Diverse. 

şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri: 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al oraşului Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei din bugetul local în 
vederea cofinanŃării proiectului „Constuire centru regional transfrontalier pentru 
incubarea afacerilor consolodarea competenŃelor manageriale şi dezvoltare 
economică zonală”. 

3. Proiect de hotărâre prvind prelungirea valabilităŃii Planului Urbanistic General al 
oraşului Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind unificarea a două parcele de teren situate în Jimbolia, 
str.Lorena nr.41. 

          D-l Kaba solicită ca primul punct care să se discute să fie punctul 1 din 
plusurile la ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Jimbolia. 
                D-l Kaba precizează că a fost făcut un referat de către consiliul de administraŃie 
al SC JIM APATERM SERV SA prin care prezintă situaŃia societăŃii şi solicită 
închiderea activităŃii şi având în vedere că sunt prezenŃi şi membrii consiliului de 
adminstraŃie, solicită ca la punctul 2 să se discute acest referat. 

Conform Hotărârii nr.1/17.01.2008 pentru o perioadă de 2 luni preşedinte de 
şedinŃă a fost ales d-l Meszaroş Ştefan. 

Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

comisiilor de specialitate ale consiliului local care supus aprobării se aprobă cu 
unanimitate de voturi  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.4 
D-l Meszaroş prezintă  referatul consiliului de administraŃie al SC JIM 

APATERM SERV SA prin care solicită încetarea activităŃii societăŃii într-o formă 
legală. 

D-l Pop precizează că acest referat prezintă situaŃia societăŃii la 31.12.2007, dar 
societatea a rămas fără obiect de activitate deja din iulie 2007 când s-au predate către 
AQUATIM şi către RETIM activităŃile de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv 
colectat şi depozitat gunoi menajer. Atunci trebuia încetată activitatea, dar s-a mai lăsat în 
idea recuPerării unor debite, de atunci un singur casier a mai încasat de la datornici , dar  
nesemnificativ, faŃă de penalităŃile care s-au adăugat pentru datoriile societăŃii la bugetul 
de stat, bugetul local. 

Neaprobarea propunerilor de majorarea preŃului pentru serviciile prestat de 
societate , la începutul anului 2007 a dus deja la mari pierderi deoarece pe baza acestor 
propuneri s-a făcut bugetul societăŃii pe 2007 . 

FaŃă de cele constatate se propune închiderea societăŃii conf. pct.2 din statutul 
societăŃii “faliment”. 

Nemaiavând activitate consider că nu mai trebuie Ńinută societatea, datornicii 
trebuie acŃionaŃi în instanŃă, iar prin lichidare şi vinderea patrimoniului s-ar obŃine ceva 
bani pentru achitarea unor datorii. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că în urma discuŃiilor avute executivul-consiliul 
de administraŃie şi a consultării cu specialişti în domeniu cea mai bună soluŃie ar fi 
desfinŃarea societăŃii conform legislaŃiei şi intrarea în faliment a societăŃii şi astfel 
instanŃa ar opri curgerea penalităŃilor. Orice zi de întârziere a acestei proceduri atrage 
după sine creşterea penalităŃilor.. 

Noi ca şi creditori putem introduce acŃiunea de constatare a insolvabilităŃii şi se 
vor stabili bunurile mobile care se vor vinde, deci lichidarea prin faliemnt conf. pct.2 din 
statut. 

D-l Kaba întreabă cine va vinde ? 
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D-l NiŃoi precizează că o va face lichidatorul stabilit  de instanŃă. 
D-l Kaba intervine şi întreabă dacă nu se pot şterge datoriile faŃă de bugetul 

local printr-o HCL? 
D-l NiŃoi precizează că nu se recomandă. 
Intervine d-l Boldor şi arată că s-a prezentat prin acest referat practic situaŃia de 

fapt a societăŃii, dar nu este punctul de vedere al executivului, nu este o HCL pe care 
poate am fi putut eventual să o îmbunătăŃim, dacă nu luăm nici o măsură datorile vor 
curge în contnuare. Lichidatorul va vinde patrimoniul, noi trebuie să ne formulăm 
pretenŃiile nu se poate să renunŃăm la impozitele şi taxele locale. În situaŃia în care nu 
acŃionăm ne îngropăm şi mai tare, atunci când am dat activităŃile principale dacă nu am 
putut să dăm firma cu “bune şi cu rele” trebuia să o închidem de atunci, sunt de accord cu 
propunerea d-lui NiŃoi , lichidarea conf. art.2 din statut, dar cât mai repede, să mai putem 
recupera şi noi câte ceva. 

D-l NiŃoi precizează că putem iniŃia şi noi acŃiunea. 
D-l Kaba întreabă dacă este necesar HCL? 
D-l NiŃoi propune dizolvarea conf.legii – art.2 din statut – nu trebuie HCL, 

putem iniŃia acŃiunea de lichidare şi noi care suntem unul din creditori. 
Intervine d-l Takacs şi arată un punct de vedere personal -  motivaŃiile  lichidării 

societăŃii – nu mi se par pertinente, ce demisia administratorului este un motiv de 
desfinŃare a societăŃii? Pierderea obiectului de activitate şi noi nu mai facem încasări, să 
vedem cât ne-ar costa o firmă nouă, câŃi bani ar trebui să ne mai intre? CâŃi salariaŃi mai 
sunt? 

D-l Pop precizează că nu mai este decât consiliul de administraŃie format din 2 
membrii şi d-na Roxana care face contabilitate dezinteresat. 

D-l Takacs întreabă care este patrimoniul societăŃii ? 
D-na Şindilaru precizează că cea mai mare valoare din patrimoniu o reprezintă 

clădirile , care la ora actuală sunt în litigiu şi vor fi retrocedate. 
D-l Takacs întreabă de ce  nu este un punct de vedere al executivului . 
Intervine d-na Mateescu, şef serviciu impozite şi taxe locale şi arată că este 

imposibil de încasat datoriile – în 6 luni un om abia a încasat 7.000 lei, cât timp îi trebuie 
să încaseze un milliard şi cât vor fi penalităŃile ? 

D-l Takacs arată că nu se ştie ce este mai bine menŃinerea firmei şi reprofilarea 
accesteia, lichidare şi formarea unei noi firme? 

Intervine d-l Giulvezan şi arată că nu poate lua nici o hotărâre nefiind punctul 
de vedere al executivului,  trebuie să hotărâm noi falimentul ? Ar trebui ca aceste 
probleme să le discutăm bine documentat, eu personal nu cunosc legislaŃia în domeniu. 

D-l NiŃoi arată că această discuŃie s-a făcut rapid, trecerea timpului atrage după 
sine noi datorii atât la bugetul de stat cât şi la bugetul local. Eu pronunŃ pentru declararea 
stării de insolvabilitate, faŃă de iulie 2007 s-au dublat datoriile, cât mai urgent trebuie să 
înceapă procedura de faliment.. 

D-l Boldor arată că trebuia declarat falimentul imediat după predarea 
activităŃilor către AQUATIM şi RETIM, dar am lăsat să curgă activitatea cu intenŃia 
recuperării debitelor, dar acum trebuie făcut ceva cât mai urgent, datoriile ne apasă. 

Supus la vot acordul de principiu pentru declararea falimentului societăŃii se 
aprobă cu 14 voturi “pentru” şi o abŃinere (d-l Takacs Mihai). 

D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea ConvenŃiei de colaborare 
între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi AsociaŃia H.O.G. – Germania 

Intervine d-l Boldor şi arată că nu este deacord cu un singur punct din convenŃia 
de colaborare “dezvoltarea oraşului Jimbolia “, personal am participat la o discuŃie cu o 
delegaŃie din Germania condusă de d-l Koch şi noi am fost traşi la răspundere foarte tare, 
ne-au reproşat că nu am făcut ba una ba alta. Ori consider că în situaŃia în care nu 
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participi financiar nu poŃi să-mi impui ce să fac cu banii mei. Cel mai bine consider că 
noi ştim care sunt priorităŃile pentru oraş, nu trebuie să vină nimeni din exterior să-mi 
impună ce să fac. 

D-l Kaba precizează că noi vom fi cei care vom stabilii priorităŃile de dezvoltare 
pentru oraş, să-i dăm posibilitatea să contribuie şi financiar, este o convenŃie. Şi ei trebuie 
să se justifice în faŃa membrilor asociaŃiei ce fac cu fondurile. 

D-l Boldor întreabă de ce să întreŃinem noi mormintele germanilor? 
D-l Kaba precizează că este vorba de întreŃinerea mormintelor pentru 

personalităŃi.  
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 Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

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

proictul de hotărâre. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.5 
D-l Kaba arată că este o delegaŃie care doreşte să intre în sala de şedinŃă. 
D-l NiŃoi precizează că d-na Gopfrich a făcut o solicitare de revenire a 

consiliului asura hotărârii de reziliere a contractului de cncesionare teren, este proces pe 
rol şi a solicitat amânare pentru a încerca o conciliere. Noi prin acea hotărâre consider că 
ne-am spus punctual de vedere. 

D-l Rakoczi prezintă cererea. 
D-l Gain precizează că este proces pe rol, după adoptarea hotărârii de reziliere a 

contractului de concesionare a atacat hotărârea în contencios şi în această perioadă a 
turnat fundaŃia, nu a fost amendat pe considerent că este proces pe rol, dar amenda i se 
poate aplica oricând. 

D-l NiŃoi precizează că fiecare salariat îşi face datoria, el motivează că nu i-a 
fost înregistrată cererea la secretariat. La ora actuală are 3-4 terenuri pentru construcŃie, 
să construiască dacă are bani, dar să ia terenul la preŃul pieŃii. Pe d-na Gopfrich o apără 
etnia şi are şi un avocat. Consiliul a luat o hotărâre , aceasta a fost atacată, deci este 
proces pe rol şi în timpul procesului ea construieşte. 

D-l Rakoczi întreabă care este poziŃia executivului ? 
D-l Gain  arată că s-a luat o hotărâre. 
Intervine d-l Radu şi propune să fim cnsecvenŃi în hotărârile adoptate, să nu ne 

lăsăm intimidaŃi. 
D-l Takacs propune că dacă s-a luat o hotărâre să o menŃinem pe aceasta. 
D-l Kaba îi invită în sală şi arată că s-a prezentat consilierilor solicitarea şi 

argumentările. 
D-na Gopfrich este reprezentată de av.Scorobete Ioan care precizează că HCL a 

fost atacată în contencios şi la tribunal a fost respinsă plângerea şi am făcut recurs , a fost 
amânată judecarea şi ni s-a sugerat să încercăm împăcarea pe cale amiabilă. Legea 
concesiunii a fost abrogată la 2 luni după adoptarea HCL. În baza noi legi rezilierea 
concesiunii este la îndemâna instanŃei. 

S-a reziliat contractul de concesiune fără a se analiza sunt chestiuni de 
procedură – era în vigoare legea în baza căreia s-a făcut rezilierea, reanalizarea soluŃiei  
stă în mâna dvs., au fost mici erori de ambele părŃi, e mai bine să nu se mai ajungă în 
justiŃie de unde niciodată nu şti cum ieşi, măsura revocării stă la îndemâna dvs. 



 5 

Fam.Gopfrich a obŃinut prin licitaŃie 2 locuri de casă,  a  câte 450 mp , prin 
licitaŃie publică,  ori ei nu ştiu bine lb.română scris şi vorbit , s-au angajat în acest 
contract fără a înŃelege foarte bine, se află în eroare de a înŃelege toate problemele, 
personal îi consider de bună credinŃă. Din documentaŃiile pe care mi le-a prezentat rezulta 
că au fost făcute în termen, în noiembrie 2005 avea toate documentaŃiile, dar nu le-a 
prezentat la serviciul de specialitate, de mai multe ori a venit cu docmentaŃia pentru 
înregistrare, nu i s-a înregistrat pe motiv că trebuie verificat de serviciul de specialitate, 
greşeala a fost şi la încheierea contractului cu proiectantul, acesta trebuia să obŃină toate 
autorizaŃiile, cererea trebuia înregistrată pe loc. 

La întâlnirea cu executivul am discutat posibilitatea revocării măsurii şi 
revenirea la situaŃia anterioare, care este la îndemâna dvs. 

Intervine d- NiŃoi şi solicită se nu se facă atâta procedură, avem o ordine de zi 
foarte încarcată, consider că s-a înŃeles esenŃa solicitării. 

D-l Meszaros mulŃumeşte pentru cele expuse şi asigură că în plena se va lua o 
hotărâre. 

Intervine d-l Rakoczi şi arată că fam.Gopfrich a beneficiat de 2 locuri de casă 
prin licitaŃie publică, aici este vorba numai de un  loc. 

D-l Gain arată că a avut 3 locuri – pe  unul a construit şi în aceeaşi şediŃă I s-au 
reziiat contractile pentru Spre Sud şi pentru cel de pe str.A.Cito, pe motivul că nu a depus  
documentaŃia în termen, a atacat numai pentru cel de pe str.A.Cito. Ulterior a mai obŃinut 
un  loc de casă în baza Legii nr.15/2003. 

D-l Rakoczi întreabă dacă atunci când I s-a eliberat certificatul de urbanism I s-a 
explicat şi cum trebuie să fie aliniamentul în zonă? 

D-l Gain precizează că i s-a menŃionat în certificat “cu respectarea 
Regulamentului de urbanism în zonă”. 

D-l Rakoczi întreabă dacă a depus cerere pentru eliberarea autorizaŃiei? 
D-l Gain arată că acesta a fost motivul rezilierii cntractului , nedepunerea 

actelor în termen. 
Intervine d-l av.Scorobete şi precizează că nu I s-a înregistrat cererea de către 

secretară nefiind verificată de d-l Gain. 
Intervine d-l Mirescu – reprezentantul rromilor şi solicită să se încerce 

rezolvarea unei neânŃelegeri create , să găsim cele mai bune soluŃi pentru a îndrepta o 
greşeală(eroare), de fiecare dată când a existat bunăvoinŃă s-au rezolvat problemele. 
Personal puteam să spun că este o “discriminare” dar nu-mi permit ,dvs aŃi acordat 
încredere tuturor , această problemă s-a creat datorită “unui scurt circuit” secretara nu a 
înregistrat cererea fără a fi verificată de d-l arhitect, dacă se înregistra cererea nu mai erau 
probleme , propun să găsiŃi cea mai bună soluŃie, nu ne considerăm învingători, că nu este 
un război, fam Gopfrich a fost plecată mult din Ńară, dar acasă sunt aici în Jimbolia.. 

Intervine d-l Kaba şi  precizează că se va da o soluŃie de către consiliul local, 
bineânŃeles, nu va fi uşor. 

D-l Radu intervine din nou şi propune să se menŃină hotărârea luată, să fim 
consecvenŃi în decizii, dacă noi am greşit instanŃa va stabili. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată în situaŃia în care se abrogă hotărârea luată trebuie 
adoptată o altă hotărâre. 

D-l Rakoczi apreciază că în situaŃia în care nu şi-a  înregistrat cererea din vina 
noastră, ar trebui avut în vedere. 

D-l Baziliuc propune să I se aplice sancŃiunea pentru contrucŃia fără autorizaŃie 
şi în final să-l lăsăm să construiască. 

Intervine d-l Boldor şi arată că aşa cum a reieşit din “discursul” d-lui avocat ne-
a considerat de rea credinŃă, i-a găsit greşeala, a avut 4 terenuri, a pierdut unul, ne simŃim 
jigniŃi, a pleca de la HCL şi tot noi să revenim , pentru ce ? să se discute în oraş că nu 
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suntem consecvenŃi,  poate să concesioneze câte terenuri doreşte. M-a jignit afirmaŃia “ei 
percep legile auditiv”, consider că legile sunt valabile pentru toŃi. 

D-l NiŃoi arată că “blamul” începe de la secretară, nu este adevărat, avocatul a 
venit aici să impresioneze este un blam la adresa funcŃionarilor şi a consiliului local. 

D-l Rakoczi întreabă de ce nu a venit la executiv să-şi susŃină doleanŃa atunci 
când s-a adoptat hotărârea? Să desfinŃeze fundaŃia. 

D-l NiŃoi precizează că atunci când s-a reziliat contractul nu era fundaŃia, s-a 
făcut în timpul procesului. 

Intervine d-l Rakoczi şi propune să se rezolve de către instanŃă, dacă şi aşa este 
process. 

D-l NiŃoi întreabă ce se va face se revocă HCL sau se menŃine ? 
D-l Meszaroş supune la vot propunerea de rămânere în vigoare a HCL adoptate 

care se aprobă cu 14 voturi “pentru” şi o abŃinere (d-l Rakoczi). 
D-l Meszaros prezintă referatul  privind aprobarea studiului de fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării „Crearea centrului 
recreaŃional, de odihnă şi tratament în perimetrul lacurilor din localitatea 
Jimbolia”. 

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.6 
                D-l Meszaros prezintă referatul  privind aprobarea studiului de fezabilitate 
în vederea realizării lucrării „Reabilitarea spaŃiului public din centrul oraşului 
Jimbolia”. 

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

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

D-l arhitect Bogdan Demetrescu prezntă variantele de proiect pentru reabilitarea 
spaŃiului public din centrul oraşului precizând că Ńinut cont de arhitectura istorică a zonei 
care trebuie readusă la perioada neoclasică, reamenjarea clădirilor, amplasarea a două 
tronsoane de circulaŃie – pietonal şi biciclete, locuri de joacă pentru copii, zone verzi şi 
de agrement, se va închide circulaŃia autovehiculelor şi se va marca circulaŃia liberă atât 
pentru pietoni şi biciclişti dintr-o parte în alta. 

D-l Rakoczi întreabă cum se vor aproviziona magazinele? 
D-l architect precizează că va fi o pistă , probabil cu barieră cu card, pe partea 

dreaptă, sunt necesare aproximativ 200 locuri de parcare. 
Intervine d-l Gain şi precizează că se doreşte o fântână arteziană. 
D-l architect precizează că vor fi mai multe Ńâşnitori. 
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Intervi ne d-l Boldor şi arată că este o treabă extraordinară cu readucerea 
arhitecturii istorice , dar noi putem să ne obligăm pentru ce este al nostru, clădirile private 
vor trebui reamenajate de proprietari, noi ne vom preocupa de amenjarea unor terase cu 
perceperea unor chirii. 

Intervine d-l Nagy şi precizaă că propunerea este superbă, dar cum se va rezolva 
problema unui WC public? 

D-l architect precizează că se poate rezova prin capsule ecologice, dar se poate 
cuprinde şi în proiect, vom identifica amplasamentul. 

D-l Gain precizează că există un WC public  care se poate reabilita. 
D-l Rakoczi precizează în primul rând trebuie rezolvată gospodărirea subterană. 
D-l Gain precizează că în proiect vor fi prevăzute toate utilităŃile – apă, canal, 

gaz, curent – care vor fi în subteran. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.7 
D-l Meszaroş  prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate 

vederea realizării lucrării „GrădiniŃă nouă şi creşă în strada Republicii nr.21”. 
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 Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

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

proictul de hotărâre. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.8 
D-l Meszaros prezintă referatul  privind aprobarea proiectului tehnic şi a 

indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării „GrădiniŃă nouă şi 
creşă în strada Republicii nr.21”. 

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.9 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind  aprobarea statului de funcŃii şi a 

organigramei  la  Căminul  pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

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

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.10 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea costului lunar mediu de 

întreŃinere pentru persoanele vârstnice asistate în Căminul pentru persoane 
vârstnice Jimbolia 

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

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

Intervine d-l Boldor şi arată că s-a avizat contribuŃia de 453 lei/persoană, dar din 
aceşti bani nu se poate asigura întreŃinerea, cât se asigură din bugetul local ? 

D-l Kaba precizează că până acum nu s- asigurat nimic din bugetul local, banii 
au venit din altă parte, aproximativ 8-9 miliarde, în acest se preconizează că ne vor da 
numai 5 miliarde. 

D-l NiŃoi precizează că anumite cheltuieli vor trece la bugetul local. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.11 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL 

nr.207/2001. 
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 Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

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

proictul de hotărâre. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.12 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind rezilierea uui contract de concesiune 

teren, la cererea concesionarului. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, este vorba de terenul concesionat de d-l Szucs pentru ferma de 
melci. 

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

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

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

D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.13 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind participarea Consiliului local al 

oraşului Jimbolia la Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 
realizarea de spaŃii verzi în localităŃi. 

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.14 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din cadrul 
proiectului „ÎnfiinŃare parc  în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.15 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea tabelului de prioritate 

pentru repartizarea locuinŃelor din fondul locative de stat pe anul 2008. 
D-l Boldor precizează că s-a stability ordinea d eprioritate Ńinându-se cont de 

criteriile aprobate de consiliu, s-a corectat o singură poziŃie – cei care primesc teren 
pentru construire casă în baza Legii nr.15/2003 snt scoşi de pe listă. 

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

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

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.16 
D-l Rakoczi întreabă dacă toŃi de pe aceste liste sunt jimbolieni. 
D-l Boldor precizează că sunt toŃi cu domiciliul de Jimbolia. 

               D-l Meszaroş preczintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiŃii din cadrul proiectului 
„ÎnfiinŃare parc  în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 
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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 Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.17 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind alocarea sumei de 150.000 lei din 

bugetu lcal în vederea cofinanŃării proiectului “Construire centru regional 
transfrontalier pentru incubarea afacerilor consolidarea competenŃelor manageriale 
şi dezvoltare economică zonală”. 

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

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

Intervine d-l Boldor şi arată că noi am mai discutat de aceste investiŃii, este 
vorba de unul din cele 2 finanŃări pe care le-am discutat în şedinŃa trecută? 

D-l Kaba precizează că este vorba de un proiect câştigat – Centru de afaceri pe 
Ştefan cel Mare – valoarea proiectului fiind de 291.000 euro plus TVA  şi licitaŃia s-a 
adjudecat pentru suma de 1.186.037,56 lei , la care se adaugă un TVA de 225.347,14 lei 
şi mai este necesar  pentru realizarea investiŃiei suma de 150.000 lei, este o completare la 
investitie nu cofinanŃare., iar pentru semnarea contractului este nevoie de această 
hotărâre, nu se vor face plăŃi fără a avea bugetul aprobat. 

D-l Boldor întreabă,  această sumă nu este cofinanŃare ci completare la proiect? 
D-l Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

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

proictul de hotărâre. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.18 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind prelungirea valabilităŃii Planului 

Urbanistic General al oraşului Jimbolia. 
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 Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 

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

proictul de hotărâre. 
D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.19 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind unificarea a 2 parcele de teren 

situate în Jimbolia, str.Lorena nr.41. 
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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 Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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

D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 14  
voturi “pentru” şi o abŃinere (d-l Boldor)şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.20 
În continuare se trece la PROBLEME ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE  
CONISIA DE CULTURĂ 
D-l Giulvezan arată că este o întrebare a cadrelor didactice  - există temei legal 

pentru acordarea tichetelor de masă pentru cadrele didactice. 
D-l NiŃoi nu ştie dacă există temei legal, dar se va documenta, în acest sens.. 
D-l Boldor precizează că trebuie văzut contractul semnat cu sindicatele. 
D-l Boldor întreabă care este situaŃia cu schimbarea meselor de la casa cultură, 

este o ofertă la preŃul de 467,70 lei/buc  , fiind vorba de 21 buc. Având o valoare de 
aprox.90 mii lei. se poate face atribuire directă, se pot cumpăra. 

D-na Călina Sorina precizează că există bani, se pot face. 
D-l Tabeică întreabă care este situaŃia firmei VITONIK , mai vin în FUTOK? 
D-l Kaba precizează că deocamdată s-au mutat la PANTERA , dar din toamnă 

vor veni. 
D-l Tabeică propune să se facă şi în FUTOK o sală de sport, în acest cartier nu 

s-a făcut nimic, să nu se uite de ei. 
În continuare se trece la PROBLEME ALE PRIMĂRIEI 
D-l Kaba precizează că marŃi la ora 14,00 se va deschide la Casa de cultură 

punctual de informare pentru toŃi jimbolienii, gratis accesare internet de la ora 8,00-
20,00, deschis sâmbăta, luni închis. 

D-l Kaba precizează că a discutat cu o firmă pentru elaborarea Strategiei , 
proiecte concrete şi în data de 11-12.02.a.c. vor fi întâlniri cu reprezentanŃii firmei, ar fi 
bine să fie prezenŃi cât mai mulŃi consilieri, să fie notate toate ideile. 

 
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  

 




