
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA  
 

privind aprobarea demisiei din funcŃia de consilier a d-lui 
MAGHEł OCTAVEAN 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând cererea d-lui MagheŃ Octavean prin care solicită 

aprobarea demisiei din funcŃia de consilier ; 
łinând cont de prevederile art. 9 alin.(2) lit.”a” din Legea 

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

locale nr. 215/2001, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă demisia din funcŃia de consilier local a d-lui 

MAGHEł OCTAVEAN. 
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 ,  
- D-lui MagheŃ Octavean . 

 
 
Nr.26 /  21 februarie 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
   
                                                                   Meszaroş Ştefan   
    CONTRASEMNEAZĂ,     
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demisiei d-lui BUTCOVAN DUMITRU din 
funcŃia de  membru în consiliul de administraŃie al SC JIM 
APATERM SERV SA  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.790/ 04.02.2008 prin care se propune 

aprobarea demisiei d-lui Butcovan Dumitru din funcŃia  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 01.02.2008 se aprobă demisia d-

lui Butcovan Dumitru din funcŃia 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  Butcovan Dumitru 

 
 
 
Nr.27 din 21 februarie 2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
   
        Meszaros Ştefan 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 

 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea demisiei d-lui CIUCIULETE PETRU din 
funcŃia de  membru în consiliul de administraŃie al SC JIM 
APATERM SERV SA  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.791/ 04.02.2007 prin care se propune 

aprobarea demisiei d-lui Ciuciulete Petru din funcŃia  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 01.02.2008 se aprobă demisia d-

lui Ciuciulete Petru din funcŃia 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  Ciuciulete Petru 

 
 
Nr.28 din 21 februarie 2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
   
        Meszaros Ştefan 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate în vederea realizării  
lucrării  „Extindere clădire Şcoala Generală în strada Lorena 
nr.33” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1557/ 16 februarie 2008 al Serviciului 

Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse Umane,  prin care se 
propune aprobarea  studiului de fezabilitate în vederea realizării  lucrării      
„Extindere clădire Şcoală Generală în strada Lorena nr. 33”  ; 

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 „Extindere clădire Şcoală Generală în strada Lorena nr. 33”. 
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. 29 din  21 februarie 2008   PREŞEDINTE 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 în vederea realizării lucrării  „Extindere clădire 
Şcoala Generală în strada Lorena nr. 33” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1556/ 16 februarie 2008 al Serviciului 

Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse Umane,  prin care se 
propune aprobarea  proiectului tehnic şi a indicatorilor tenico-economici în 
vederea realizării  lucrării „Extindere clădire Şcoală Generală în strada 
Lorena nr.33”  ; 

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 proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-

economici în vederea realizării  lucrării „Extindere clădire Şcoală Generală 
în strada Lorena nr.33”. 

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. 30 din  21 februarie 2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
        Meszaroş Ştefan  
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind Regulamentului de ordine interioară pentru „Punctul de 
acces public la informaŃie” deschis la  Casa de Cultură Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1155 din 5 februarie  2008 al serviciului 

Integrare Europeanu, RelaŃii publice şi Resurse umane , prin care se propune 
aprobarea Regulamentului de ordinea interioară pentru „Punctul de acces 
public la informaŃie” deschis la Casa de Cultură, ca urmare a implementării 
proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere, prin colaborarea dintre 
Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei şi Consiliul local al oraşului 
Jimbolia; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă Regulamentul de ordine interioară pentru 

„Punctul de acces public la informaŃie” deschis la Casa de Cultură, 
conform ANEXEI 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, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- CetăŃenilor prin afişare, presă, e-mail; 

 
 
Nr. 31 din 21 februarie 2008                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                Meszaroş Ştefan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel 

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind transformarea funcŃiei publice de inspector I principal în 
funcŃia publică de consilier I superior 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.1401/12 februarie 2008 al Seriviului 

Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse Umane pri n care se propune 
transformarea funcŃiei publice de inspector I principal în funcŃia publică de 
consilier I superior; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.”b” şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraŃia publică locală , republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă tranformarea funcŃiei publice de inspector I 

principal în funcŃia publică de consilier I superior în cadrul Serviciului 
Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse Umane. 

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 Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi 
Resurse Umane;  

 
 
Nr. 32 din 21 februarie 2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
   
        Meszaros Ştefan 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 

 
 
 
 

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind asocierea Consiliului local al oraşului Jimbolia cu  judeŃul 
Timiş, municipiile, oraşele şi comunele din judeŃul Timiş pentru 
înfiinŃarea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.912 din 29 ianuarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
asocierea Consiliului local al oraşului Jimbolia cu  judeŃul Timiş, 
municipiile, oraşele şi comunele din judeŃul Timiş pentru înfiinŃarea 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ ; 

În conformitate cu  prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităŃi publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare şi ale OrdonanŃei Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.11-13, art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(7) şi 
art.45  alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă asocierea oraşului Jimbolia, prin Consiliul local 

al oraşului Jimbolia, cu judeŃul Timiş, municipiile, oraşele şi comunele 
judeŃului Timiş pentru înfiinŃarea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TIMIŞ”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică. 

Art.2. -  Se aprobă Actul Costitutiv  şi Statutul AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ” prevăzute în Anexa nr.1 şi  Anexa nr.2 
, care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.3. –  Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la patrimoniul iniŃial al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TIMIŞ” cu o contribuŃie în numerar în valoare de 1.000 lei. 

Art.4. – Se împuterniceşte d-l Kaba Gábor, primarul oraşului 
Jimbolia, cetăŃean român, născut la data de 26 noiembrie 1957 la Săcuieni, 
jud. Bihor, domiciliat în Jimbolia, str. Dr.Diel nr.35, posesor al CI seria TM 
nr. 071727 eliberată de PoliŃia oraşului Jimbolia, la data de 30 aprilie 1999 
să semneze în numele şi pentru Consiliul local al oraşului Jimbolia, Actul 



Constitutiv şi Statutul AsoicaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”, 
anexate la prezenta hotărâre. 

Art.5. – Se împuterniceşte d-na Monica Bold, cetăŃean român, 
născută la data de 27 iunie 1968 la Timişoara, domiciliată în Utvin nr.208, 
posesor al CI seria TM nr.549595, eliberat de municipiul Timişoara la data 
de 12 septembrie 2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 
pentru înregistrarea AsociaŃiei la Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Timişoara. 

Art.6 – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol va duce la îndelnire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- DrecŃiei 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, presă, e-mail; 

 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                Meszaroş Ştefan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel 
NR.33 
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 21 februarie 2008 
Cu un număr de 15  voturi din totalul de  17 consilieri în funcŃie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind darea în folosinŃă gratuită SC”PEISAJ HOSTA”SRL  a 
microbuzului marca MERCEDES-BENZ, înmatriculat sub nr. 
TM-24-NRW.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1386 din 18 februarie 2008  al serviciului 

impozite şi taxe locale prin care se propune darea în folosinŃă gratuită, pe o 
perioadă de doi ani, către SC”PEISAJ HOSTA”SRL a microbuzului marca 
MERCEDES-BENZ înmatriculat sub nr.TM-24-NRW, pentru desfăşurarea 
unor activităŃi specifice; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”e”, alin.(5) lit.”a”, 
art.124 şi ale art.45 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 
republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă darea în folosinŃă gratuită, pe o perioadă de 

3 ani, în baza unui contract de comodat, SC”PEISAJ HOSTA”SRL , a 
microbuzului marca MERCEDES-BENZ  înmatriculat sub nr.TM-24-
NRW, pentru desfăşurarea unor activităŃi specifice. 

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; 
- SC”PEISAJ HOSTA”SRL 

 
 
Nr. 34 din  21 februarie 2008                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 3207  
Jimbolia, nr.topo.3782/2,  

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1452/1 din 15 februarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
dezzlipirea  terenului cuprins în CF 3207 Jimbolia,   cu nr.topo.3782/2, 
având o suprafaŃă de 3786 mp. în patru parcele după cum urmează:   

- nr.top.3782/2/1 în suprafaŃă de 750 mp; 
- nr.top.3782/2/2 în suprafaŃă de 735 mp; 
- nr.top.3782/2/3 în suprafaŃă de 885 mp; 
- nr.top.3782/2/4 în suprafaŃă de 1416 mp 
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 dezlipirea terenului cuprins în CF 3207   
Jimbolia, nr.topo.3207/2, având o suprafaŃă de 3786 mp., în patru parcele 
după cum urmează: 

- nr.top.3782/2/1 în suprafaŃă de 750 mp; 
- nr.top.3782/2/2 în suprafaŃă de 735 mp; 
- nr.top.3782/2/3 în suprafaŃă de 885 mp; 
- nr.top.3782/2/4 în suprafaŃă de 1416 mp; 
Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al localităŃii 

Jimbolia. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ aInstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- CetăŃenilor prin afişare 

Nr. 35 din 21 februarie 2008                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 3207  
Jimbolia, nr.topo.4266/1/1/1/1,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1452/2 din 15 februarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
dezzlipirea  terenului cuprins în CF 3207 Jimbolia,   cu nr.topo.4266/1/1/1/1, 
având o suprafaŃă de 13229 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.4266/1/1/1/1/1 în suprafaŃă de 11971 mp; 
- nr.top.4266/1/1/1/1/2 în suprafaŃă de 1258 mp; 
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 dezlipirea terenului cuprins în CF 3207   

Jimbolia, nr.topo.4266/1/1/1/1, având o suprafaŃă de 13229 mp., în două 
parcele după cum urmează: 

- nr.top.4266/1/1/1/1/1 în suprafaŃă de 11927 mp; 
- nr.top.4266/1/1/1/1/2 în suprafaŃă de 1258 mp; 
Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al localităŃii 

Jimbolia. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ aInstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- CetăŃenilor prin afişare 
 

Nr. 36 din 21 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării, a 
unor terenuri pentru construcŃie 

 
 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.1650  din 19 februarie 2008 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
scoaterea la licitaŃie publică în vederea concesionării a unor terenuri pentru 
construcŃie, aparŃinând domeniului privat al oraşului Jimbolia; 

In 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 scot la licitaŃie publică în vederea închirierii, 

următoarele terenuri : 
- teren arabil, în suprafaŃă de 12000 mp. situat la ieşirea 

din Jimbolia, înspre Comloşu Mic pe partea stângă, în vecinătatea fostei 
ferme zootehnice a CAP, înscris în CF 3757n nr.topo.100022/1; 

- teren arabil , în suprafaŃă de 3.646 mp . situat la ieşirea 
din Jimbolia, înspre Comloşu Mic pe partea stângă, în vecinătatea fostei 
ferme zootehnice a CAP, înscris în CF 3757 nr.topo.100022/2, în spatele 
parcelei cu nr.topo.10022/1. 

Terenurile menŃionate la alin.1 aparŃin domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu au fost revendicate de foştii proprietari. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunica : 

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



- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Serviciului  urbanism ; 
- CetăŃenilor prin presa locală 
 

Nr.37 din  21 februarie 2008                    PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

 Meszaroş Ştefan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare  pentru terenurile 

concesionate, aflate în patrimoniu privat al oraşului, ce 
urmează a fi vândute 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia 

nr.103/31.10.2000 şi  referatul nr.1607 din 19 februarie 2008  al serviciului 
urbanism , amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul local al oraşului Jimbolia a rapoartelor de 
evaluare pentru terenurile concesionate, aflate în patrimoniul privat al 
oraşului, conform rapoartelor de evaluare întocmit de SC”NESLYD 
COMPANY”SRL;  

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 însuşeşc rapoartelor de evaluare pentru terenurile 

concesionate,  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 

L.Rebreanu 
nr.12/A 

1 Petrica Petru şi 
Petrica Ileana 

LocuinŃă P+1 
E+ M 

 
8097 

 
2576/2 

 
C 

 
14.02.20
08 

 
300 

 
6.252 

M.Eminescu 
nr.5 

2. Brânzaş Florian 

LocuinŃă 
P+M 

 
9584 

 
2490/1 

 
C 

 
24.01.20
08 

 
450 

 
6.269 

 
 
 



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. 
 

Nr. 38 din 21 februarie 2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
            Meszaroş Ştefan   
 
     CONTRASEMNEAZĂ 
             SECRETAR, 
              NiŃoi Ionel 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 

din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.12/A 
  
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 
şi referatul nr.  1356   din 19 februarie 2008  al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune vânzarea , 
fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din Jimbolia, str.L.Rebreanu 
nr.12/A, identificat prin CF nr.8097, top.2576/2 în suprafaŃă de 300 mp;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.125 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.Liviu Rebreanu 
nr.12/A 

Petrica Petru şi 
Petrica Ileana 

300 6.252  (5,73 
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 ; 

- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă 
socială ,  

- Serviciului urbanism  ; 
- NumiŃilor Petrica Petru şi Ileana  

Nr.39 / 21 februarie 2008                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan                        
    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 
din Jimbolia, str. M. Eminescu nr.5 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 
şi referatul nr.  264  din 19 februarie 2008  al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune vânzarea , 
fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din Jimbolia, str.M.Eminescu 
nr.5, identificat prin CF nr.9584, top.2490/1 în suprafaŃă de 450 mp;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.125 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.  M.Eminescu nr.5 Brânzaş Florian 450 6.269(3,70  
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 ; 

- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă 
socială ,  

- Serviciului urbanism  ; 
- D-lui Brânzaş Florian  

Nr.40/ 21 februarie 2008                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,    
        Meszaroş Ştefan                        
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 7693  
Jimbolia, nr.topo.15026,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1548 din 18 februarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
dezzlipirea  terenului cuprins în CF 7693 Jimbolia,   cu nr.topo.15026, având 
o suprafaŃă de 670 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.15026/1 în suprafaŃă de 645 mp; 
- nr.top.15026/2 în suprafaŃă de 25 mp; 
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 dezlipirea terenului cuprins în CF 7693   

Jimbolia, nr.topo.15026, având o suprafaŃă de 670 mp., în două parcele după 
cum urmează: 

- nr.top.15026/1 în suprafaŃă de 645 mp; 
- nr.top.15926/2 în suprafaŃă de 25 mp; 
Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al localităŃii 

Jimbolia. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ aInstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- CetăŃenilor prin afişare 

 
Nr.41 din 21 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 8596  
Jimbolia, nr.topo.2319-2321/1,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.151586 din 18 februarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
dezlipirea  terenului cuprins în CF 8596 Jimbolia,   cu nr.topo.2319-2321/1, 
având o suprafaŃă de 1664 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.2319-2131/1/1 în suprafaŃă de 710 mp; 
- nr.top.2319-2131/1/2 în suprafaŃă de 954 mp; 
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 dezlipirea terenului cuprins în CF 8596 

Jimbolia,   cu nr.topo.2319-2321/1, având o suprafaŃă de 1664 mp. în două 
parcele după cum urmează:   

- nr.top.2319-2131/1/1 în suprafaŃă de 710 mp; 
- nr.top.2319-2131/1/2 în suprafaŃă de 954 mp; 

     Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al localităŃii 
Jimbolia. 

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

 
Nr. 42 din 21 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 3757  
Jimbolia, nr.topo.10022,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.11649 din 19 februarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
dezlipirea  terenului cuprins în CF 3757 Jimbolia,   cu nr.topo.10022, având 
o suprafaŃă de 15.646 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.10022/1 în suprafaŃă de 12.000 mp; 
- nr.top.10022/2 în suprafaŃă de 3.646 mp; 
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 dezlipirea terenului cuprins în CF 3757 

Jimbolia,   cu nr.topo.10022, având o suprafaŃă de 15.646 mp. în două 
parcele după cum urmează:   

- nr.top.10022/1 în suprafaŃă de 12.000 mp; 
- nr.top.10022/2 în suprafaŃă de 3.646 mp; 

     Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al localităŃii 
Jimbolia. 

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

 
Nr.43 din 21 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 6290  
Jimbolia, nr.topo.4267,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.152/3 din 15 februarie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
dezzlipirea  terenului cuprins în CF 6290 Jimbolia,   cu nr.topo.4267, având 
o suprafaŃă de 3825 mp. în trei parcele după cum urmează:   

- nr.top.4267/1 în suprafaŃă de 1778 mp; 
- nr.top.4267/2 în suprafaŃă de 1116 mp; 
- nr.top.4267/3 în suprafaŃă de 931 
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 dezlipirea terenului cuprins în CF 6290   

Jimbolia, nr.topo.4267, având o suprafaŃă de 3825 mp., în trei parcele după 
cum urmează: 

- nr.top.4267/1 în suprafaŃă de 1778 mp; 
- nr.top.4267/2 în suprafaŃă de 1116 mp; 
- nr.top.4267/3 în suprafaŃă de 931 mp; 
Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al localităŃii 

Jimbolia. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ aInstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- CetăŃenilor prin afişare 

Nr.44 din 21 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Meszaroş Ştefan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în oraşul Jimbolia, str. Albinelor nr.6,  cumpărat  în baza 
Legii nr.112/1995. 

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

nr.1594 din 19 februarie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care 
se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din 
str.Albinelor nr.6, cuprins în C.F. 383 nr.topo.3909 în  suprafaŃă de 180 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 

Alexandru Ion    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, 
str.Albinelor nr.6,   în suprafaŃă de 180 mp., cuprins în C.F.nr.383, 
nr.topo.3909 care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 286  mp.- 
curte   -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare 
sau poate să-l cumpere. 

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

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

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

actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului judeŃul Timiş; 



- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Alexandru Ion , Jimbolia, str.Albinelor nr.6 

  
Nr. 45 din 21 februarie 2008                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                          

      Meszaroş Ştefan   
                             

                                                                            
                         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. A. I.Cuza nr.12,  cumpărat  în baza 
Legii nr.112/1995. 

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

nr.1595 din 19 februarie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care 
se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent construcŃiei din 
str.A.I.Cuza nr.12, cuprins în C.F. 3656 nr.topo.1045 în  suprafaŃă de 392 
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 BOGDAN 

ELISABETA    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.A.I.Cuza 
nr.12,   în suprafaŃă de 392 mp., cuprins în C.F.nr.3656, nr.topo.1045 care a 
cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 189  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 Bogdan Elisabeta , Jimbolia, str.A.I.Cuza 

  
Nr. 46 din 21 februarie 2008                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                    

      Meszaroş Ştefan   
                             
                             
                               CONTRASEMNEZĂ, 
          SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind atribuirea numărului stradal „33/B” – str.Spre Est, 
pentru imobilul aflat în proprietatea firmei SC STAVARACHI SRL, înscris 
în CF nr.9399 Jimbolia, nr.topo.2440/1.- 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.1642 din 19 februarie 2008 al serviciului  
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
acordarea numărului stradal „33/b” strada Spre Est – pentru imobilul aflat 
în proprietatea firmei SC STAVARACHI SRL , înscris în CF nr.9399 
Jimbolia, nr.topo.2440/1 ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se atribuie nr.stradal „33/b” – strada Spre Est -  pentru 

imobilul aflat în proprietatea firmei SC STAVARCHI SRL, înscris în CF 
nr.9399 Jimbolia, nr.topo.2440/1. 

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

actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului judeŃul Timiş ; 

- compartimentului  administraŃie publică locală  
- Serviciului urbanism ; 
- SC STAVARACHI SRL. 

 
Nr. 47/ 21 februarie 2008             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                  Meszaroş Ştefan 
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      Ionel NiŃoi 



 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea participării Consiliului local al 

oraşului Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia” 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 1653 din 19 februarie 2008 al serviciului 
Integrare Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune 
aprobarea participării Consiliului local al oraşului Jimbolia la realiazrea 
proiectului “Reabilitarea, modernizarea Căminului pentru personae vârstnice 
Jimbolia” ; 

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 parteneriatul între Consiliul local al oraşului 

Jimbolia şi Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia  în vederea 
implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia” din cadrul Axei prioritare 3 – ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii sociale din cadrul PROGRAMULUI OPERAłIONAL 
REAGIONAL.. 

Art.2. – Se alocă din bugetul local suma de 1.709.166,78 lei, 
reprezentând resursa financiară necesară implementării proiectului 
„Reabilitare, modernizare Cămin pentru persoane vârstnice Jimbolia” cu 
condiŃia rambursării(decontării) ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local suma de 28.800 lei, 
reprezentând cota de cofinanŃare la proiectul „Reabilitarea, modernizarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

Art.4. – Se aprobă susŃinerea din bugetul local a cheltuielilor 
neeligibile în sumă de 272.892,18 lei, reprezentând TVA aferent proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

Art.5. – Cu data prezentei se anulează HCL nr.22 din 
14.02.2008. 



Art.6. –  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. 48  din 21 februarie 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Meszaroş Ştefan    

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.1400 din 21 februarie 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  21 FEBRUARIE  2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Meszaroş Ştefan 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 15 
      Au absentat următorii   consilieri : MagheŃ Octavean şi Takacs Tiberiu.  

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de consilier a d-lui 

MagheŃ Octavean. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.26 cu unanimitate de voturi 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de membru în 

Consiliul de administraŃie al.SC JIM APATERM SERV SA a d-lui Ciuciulete 

Petru. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.27 cu unanimitate de voturi. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de membru în 

Consiliul de administraŃie al.SC JIM APATERM SERV SA a d-lui Butcovan 

Dumitru. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.28 cu unanimitate de voturi. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate în vederea 

realizării lucrării „Extrindere clădire Şcoala generală , str.Lorena nr.33”. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.29 cu unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru executarea lucrării „Extindere clădire Şcoala generlă 

– str.Lorena nr.33” 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.30 cu unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară 

pentru „Punctul de acces la informaŃie” deschis la Casa de cultură Jimbolia. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.31 cu unanimitate de voturi. 

7. Proiect de hotărâre privind transformarea funcŃiei publice de inspector I 

principal în consilier I superior din cadrul serviciului Integrare Europeană, 

RelaŃii Publice şi Resurse Umane.  

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.32  cu unanimitate de voturi. 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „TIMIŞ”. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.33 cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind   darea în folosinŃă gratuită SC”PEISAJ 

HOSTA”SRL  a microbuzului marca MERCEDES-BENZ, înmatriculat sub nr. 

TM-24-NRW.- 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.34 cu unanimitate de voturi. 

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Muzeului Banatului 

Timişoara a spaŃiului din Jimbolia, str.Lorena nr.35 -  Muzeul Presei. 

Supus la vot s-a amânat  cu 14 voturi „pentru” şi un vot împotrivă. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului din Jimbolia, 

identificat prin CF nr.3207, nr.topo.3782/2. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.35 cu unanimitate de voturi. 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului din Jimbolia, 

identificat prin CF nr.3207 nr.topo.4266/1/1/1. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.36 cu unanimitate de voturi. 

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea concesionării a unor 

terenuri. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.37 cu 12 voturi „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” şi o abŃinere. 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor  de evaluare pentru terenurile 

concesionate ce urmează a fi vândute. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.38 cu unanimitate de voturi. 

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

concesionat din Jimbolia, str.L.Rebreanu  nr.12/a. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.39  cu unanimitate de voturi. 

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

concesionat din Jimbolia, str.M.Eminescu nr.5. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.40 cu unanimitate de voturi.. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.7693 

Jimbolia, nr.topo.15026. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.41 cu unanimitate de voturi. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.8596 

Jimbolia, nr.topo.2319-2321/1. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.42 cu unanimitate de voturi. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.3757 

Jimbolia, nr.topo.10022. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.43 cu unanimitate de voturi. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.6290 

Jimbolia, nr.topo.4267. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.44 cu unanimitate de voturi. 

21. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în Jimbolia, str.Albinelor nr.6 – Alexandru Ion. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.45 cu unanimitate de voturi. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în Jimbolia, str.A.I.Cuza nr.12. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.46 cu unanimitate de voturi. 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea nr.stradal „33/B” – str.Spre Est , pentru 

imobilul aflat în proprietatea firmei SC STAVARACHI SRL, înscris în CF 

nr.9399 Jimbolia, nr.topo.2440/1. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.47 cu unanimitate de voturi. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 

Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea,modernizarea Căminului pentru 

persoane vârstnice Jimbolia”. 

Supus la vot s-a adoptat Hotărârea nr.48 cu unanimitate de voturi. 

 

  

 

 
                                                                             .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 februarie 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 : 
MagheŃ Octavean şi Takacs Tiberiu.. 

În continuare d-l Kaba prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de consilier 

a d-lui MagheŃ Octavean. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de membru 

în Consiliul de administraŃie al.SC JIM APATERM SERV SA a d-lui 
Ciuciulete Petru. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de membru 
în Consiliul de administraŃie al.SC JIM APATERM SERV SA a d-lui 
Butcovan Dumitru. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate în 
vederea realizării lucrării „Extrindere clădire Şcoala generală , 
str.Lorena nr.33”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru executarea lucrării „Extindere 
clădire Şcoala generlă – str.Lorena nr.33” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate  pentru 
reabilitarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Dr.K.Diel. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 
oraşului Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanŃare la proiectul 
„Reabilitarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Dr.K.Diel”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară pentru „Punctul de acces la informaŃie” deschis la Casa de 
cultură Jimbolia. 

9. Proiect de hotărâre privind transformarea funcŃiei publice de inspector 
I principal în consilier I superior din cadrul serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse Umane.  

10. Proiect de hotărâre privind constituirea AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „TIMIŞ”. 

11. Proiect de hotărâre privind   darea în folosinŃă gratuită SC”PEISAJ 
HOSTA”SRL  a microbuzului marca MERCEDES-BENZ, 
înmatriculat sub nr. TM-24-NRW.- 

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită Muzeului 
Banatului Timişoara a spaŃiului din Jimbolia, str.Lorena nr.35 -  
Muzeul Presei. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului din 
Jimbolia, identificat prin CF nr.3207, nr.topo.3782/2. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului din 
Jimbolia, identificat prin CF nr.3207 nr.topo.4266/1/1/1. 
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15. Proiet de hotărâre privind aprobarea vânzării unor active ale SC JIM 
APATER SERV SA,  prin licitaŃie publică . 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru 
unele active ale SC „JIM APATERM SERV”SA ce urmează a fi 
vândute. 

17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea 
concesionării a unor terenuri. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor  de evaluare pentru 
terenurile concesionate ce urmează a fi vândute. 

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului 
concesionat din Jimbolia, str.L.Rebreanu , f.n. 

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea , fără licitaŃie publică,  a terenului 
concesionat din Jimbolia, str.M.Eminescu nr.5. 

21. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
22. Probleme curente ale Primăriei. 
23. Diverse 

 
şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 
nr.7693 Jimbolia, nr.topo.15026. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 
nr.8596 Jimbolia, nr.topo.2319-2321/1. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 
nr.3757 Jimbolia, nr.topo.10022. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 
nr.6290 Jimbolia, nr.topo.4267. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 
aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Albinelor nr.6 – Alexandru 
Ion. 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 
aferent imobilului situat în Jimbolia, str.A.I.Cuza nr.12. 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea nr.stradal „33/B” – str.Spre Est , 
pentru imobilul aflat în proprietatea firmei SC STAVARACHI SRL, 
înscris în CF nr.9399 Jimbolia, nr.topo.2440/1. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 
oraşului Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea,modernizarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

D-l Kaba precizează că punctele 6, 7, 15 şi 16 din ordinea de zi nu sunt 
deoarece nu au fost gata proiectele şi materialele necesare. 

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 cu completările făcute, supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

D-l Meszaroş supune probării procesele verbale de la şedinŃele anteriore – 
şedinŃa ordinară din data de 24 ianuarie 2008 şi cea extraordinară din 14 februarie 2008 şi 
nefiind obiecŃii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Kaba solicită un punct de vedere al consilierilor privind reabilitarea staŃiei 
de epurare şi solicită ca acest punct să se discute primul având în vedere faptul că la 
şedinŃă participă d-l director al AQUATIM , Ilie Vlaicu. 

D-l Kaba informează că AdministraŃia fondului pentru mediu are un fond şi 
pentru protecŃia resurselor de apă şi se pot accesa fonduri de până la 10 miliarde lei 
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pentru staŃii de epurare care pot fi  60 % din fonduri accesibile şi 40 % pot fi puse de 
autorităŃile locale. Am discutat cu d-l director Vlaicu şi vom vedea cum vom acŃiona în 
continuare, se formează AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară “TIMIŞ”, este o 
alternativă pentru toate localităŃile din judeŃul Tmiş. 

Există puŃine şanse ca atunci când se vor împărŃii banii , ca Jimbolia să 
primească banii necesari, dar dorim să luăm cel puŃin “felia aceasta” pe mediu, urmând ca 
atunci când vor apărea fonduri structurale să vedem ce vom face. Pe aceată “felie” 
documentaŃia trebuie depusă până la 7 martie 2008 – studiu de fezabilitate, proiect tehnic. 
La fonduri structurale banii se dau după eligibilitate. Am găsit firma care ne va face 
studiu de fezabilitate sub 10.000 euro, solicit să fiŃi de acord să accesăm fondurile pentru 
StaŃia de epurare. 

Intervine d-l Vlaicu  şi arată că din luna august servicile de apă şi canalizare în 
Jimbolia, funcŃionează sub sigla AQUATIM, este prea scurt timpul pentru a trage 
concluzii, dar pesonal sunt încântat de colaborare. Din discuŃiile cu salariaŃii aceştia sunt 
mulŃumiŃi, cred că lucrurile vor merge bine 

Pentru accesarea fondurilor structurale s-a creat operatorul unic la care sunt  
localităŃile Timişoara, Deta, Jimbolia , s-au primit actele pentru a intra în acŃionariat şi 
comunele din judeŃ. Acum se constituie AsociaŃia de Dezoltare Intercomunitară care va 
trebui să contrabalanseze hotărârile adoptate de operatorul unic, asociaŃia va fi un 
parteneriat egal pentru consiliu local, fiecare va participa în mod egal. 

AsociaŃia este forul superior care va lua hotărârile, iar operatorul unic este 
executantul hotărârilor asociaŃiei. 

Pentru judeŃul Timiş avem consultanŃă, se lucrează la stabilirea Master planului. 
Pentru judeŃul Timiş ar fi necesari aproximativ 5-600 miliarde euro, prin proiecte se pot 
atrage 100 milioane euro, sumă ce nu va acoperi necesarul. După terminarea master 
planului se vor căuta surse de finanŃare  din fonduri nerambursabile . 

Pentru noi este bine să prindem cât mai multe surse nerambursabile să acoperim 
necesarul de bani pe apă-canal, să găsim cât mai multe surse de finanŃare, se vor face pe 
baza analizei de impact de mediu, ar fi bine să obŃinem şi o finanŃare guvernamentală. 

Noi vom face dezvoltarea pe zone. 
Ar fi bine să se demareze acest proiect avându-se în vedere faptul că aŃi găsit pe 

cineva să facă proiectul sub 10.000 euro şi în timp util, de obicei pentru astfel de proiecte 
se ia procent din valoare. Noi vă asigurăm că vom lucra alături de proiectant cu toŃi 
specialiştii noştrii pentru finalizarea lui în termen util. 

D-l Kaba întreabă dacă este bine să se meargă înainte cu acest proiect, chiar 
dacă nu se va câştiga finaŃarea, probabil este prea mult pentru noi 2 miliarde euro, dar 
este bine ca proiectul să fie. 

Intervine d-l Boldor şi arată că asocierea noastră cu AQUATIM s-a făcut tocmai 
în acest scop, noi nu am fi putut finanŃa aceste lucrări, este bine să prindem finanŃări 
diferite, merită să deschidem o linie de creditare pentru StaŃia de epurare, este cel mai 
important punct al consiliului local de care trebuie Ńinut cont, trebuie continuat acest 
proiect. 

Intervine d-l Baziliuc şi precizează că problema pusă în discuŃie este de mare 
importanŃă pentru oraşul Jimbolia,  toate problemele de mlăştinimi se datorează faptului 
că nu avem canalizare, este important să conştientizăm că pentru dezvoltarea Jimboliei în 
primul rând contează infrastructura – apa-canal-staŃie de epurare, sunt salutare ideile de 
găsire a cât mai multor surse de finanŃare. 

Intervine d-l Takacs care salută ideea d-lui primar, dar trebuie avut în vedere că 
partea noastră de contribuŃie nu este mică, 2 miliarde euro, ne-am gândit de unde ? 
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D-l Kaba precizează că sunt multiple posibilităŃi : împrumut bancar, poate 
deplasarea de la sfârşitul lunii mai în Germania ne va ajuta , am ruga SC AQUATIM să 
ne ajute cu alte idei, sau chiar o parte din profitul firmei . 

D-l Vlaicu precizează că profitul firmei ar fi îndestultător, dar este bine ştiut că 
fiecare localitate doreşte ca banii să-I revină, vom găsi surse alternative, chiar 
împrumutul bancar este de mare ajutor şi noi AQUATIM  am rezolvat multe probleme cu 
împrumut bancar, cu investiŃii eficiente se poate. Vom  identifica câteva bănci care să 
concureze avându-se în vedere dezvoltarea oraşului , care comparativ cu alte localităŃii 
este bine poziŃionat din acest punct de vedere, mă oblig să venim şi noi cu aportul nostru. 

D-l Kaba arată că aşa cum rezultă din discuŃii se va merge înainte. 
Intervine d-l Bura şi precizează că orice proiect este bine venit, oricum trebuie 

să mergem înainte. 
D-l Takacs propune totuşi să se dea un acord de principiu. 
Propunerea d-lui Takacs supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Meszaroş supune probării procesele verbale de la şedinŃele anteriore – 

şedinŃa ordinară din data de 24 ianuarie 2008 şi cea extraordinară din 14 februarie 2008 şi 
nefiind obiecŃii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Meszaroş prezintă  prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
demisiei din funcŃia de consilier a d-lui MagheŃ Octavean care supusă la vot se aprobă 
cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.26. 
D-l Meszaroş prezintă  referatul şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 

demisiei din funcŃia de membru al consiliului de administraŃie al Jim Aaterm Serv a 
d-lui Ciuciulete Petru – care supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 
adoptă 

HOTĂRÂREA NR.27 
D-l Meszaroş prezintă prezintă referatul şi proiectul de hotărâre privind 

aprobarea demisiei din funcŃia de membru al consiliului de administraŃie al Jim 
Apaterm Serv a d-lui Butcovan Dumitru – care supusă la vot se aprobă cu unanimitate 
de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.28 
Intervine d-l NiŃoi şi arată că la fel s-a procedat şi cu demisia d-lui Pop, este 

adevărat că demisia este un act unilateral, dar trebuie avut în vedere  că această unitate 
trebuie predată, este  o societate cu personalitate juridică chiar şi falimentul trebuie 
declarat legal, fostul director are această datorie. Noi am acŃionat pentru declararea 
falimentului urmează să vedem ce se va întâmpla, toată lumea trebuie să ştie cu cine să 
discute, le aprobăm demisiile şi cu asta basta? 

Intervine d-l Boldor şi arată că intervenŃia d-lui NiŃoi nu este oportună acum 
după aprobarea demisiilor, noi am ştiut că acolo mai este cineva plătit care are gestiune şi 
are cheile, acum după ce am aprobat demisia tuturor, este o şmecherie sau bătaie de joc, 
ar fi trebuit ca executivul să ne fi informat despre situaŃia creată aici, noi ascultăm tot ce 
spuneŃi voi, respectăm deciziile voastre, e un vot de blam după ce am votat. 

În presă s-a scris că dacă era un alt consiliu s-ar fi făcut mult mai multe în oraş, 
noi niciodată nu am obstrucŃionat activitatea executivului. 

Personal consider că nu poŃi să laşi o unitate fără conducere, să se propună 
cineva din primărie, pentru şedinŃa următoare executivul să vină cu o propunere 
concretă să vedem ce face cu această societate. 

Intervine d-l Rakoczi şi precizează că nu trebuia aprobată demisia d-lui Pop, 
dumnealui stă acolo şi ar fi trebuit să rămână în funcŃie până la clarificarea tuturor 
problemelor, noi aşa am înŃeles că va sta acolo şi va răspunde de tot în continuare. 
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D-l NiŃoi precizează că în termen de 30 de zile de la aprobarea demisiei trebuia 
să predea, acum încep sesizările cu necazuri. 

D-l Rakoczi întreabă ce este acum de făcut ? 
Intervine d-l Boldor şi arată că trebuie făcută o dispoziŃie din partea 

executivului şi un angajat al primăriei să preia, problema se pune cui a predat d-l Pop - 
trebuia făcută o comisie de inventariere şi să se constate ce este şi ce nu, nimeni nu cred 
că va prelua fără o inventariere, situaŃia creată este un “driplaj”, o chestiune urâtă pe 
agenda acestui consiliu, informaŃi incorect, demisia trebuia aprobată condiŃionat, în HCL 
trebuia scris până la ce dată trebuie să predea. 

Intervine d-l Bill şi întreabă ce a preluat AQUATIM ? 
D-l Boldor precizează că au preluat cu siguranŃă numai ce le-a fost util. 
Intervine d-l Giulvezan şi precizează că s-a stabilit într-o şedinŃă anterioară 

falimentul societăŃii, în acest sens trebuia constituită o comisie, ce s-a făcut? 
D-l NiŃoi precizează că s-a introdus acŃiunea de faliment, restul o stabileşte 

Tribunalul. 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate 

în vederea realizării lucrării “Extindere clădire Şcoala generală, str.Lorena nr.33”. 
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 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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.29 
D-l Meszaros prezintă referatul  privind aprobarea proiectului tehnic şi a 

indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrării „Extindere clădire 
Şcoala generală, str.Lorena nr.33”. 

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

HOTĂRÂREA NR.30 
                D-l Meszaros prezintă referatul  privind aprobarea Regulamentului de 
ordinea interioară pentru „Punctul de acces public la informaŃie” deschis la Casa de 
cultură 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 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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.31 
D-l Meszaroş  prezintă referatul privind transformarea funcŃiei publice de 

inspector I principal în consilier I superior în cadrul Serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice, Resurse Umane. 

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

HOTĂRÂREA NR.32 
D-l Meszaros prezintă referatul  privind asocierea Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia cu judeŃul Timiş, municipiile, oraşele şi comunele judeŃului Timiş 
pentru înfiinŃarea  AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „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 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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.33 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind  darea în folosinŃă gratuită SC 

„PEISAJ HOSTA”SRL a microbuzului marca MERCEDES-BENZ, înmatriculat 
sub nr.TM-24-NRW. 

D-l Nagy prezintă raportul comisiei sociale 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 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.34 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea contractului de comodat 

încheiat între Muzeul Presei şi Muzeul Banatului Timişoara pentru spaŃiul din 
str.Lorena nr.35 
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D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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

D-l 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  arată că nu este împotriva Muzeului Banatul, dar în această 
clădire s-au băgat nişte bani pentru Muzeul presei, care este meritul nostru? acum venim 
cu propunerea să o dăm în folosinŃă gratuită Muzeului Banatul Timişoara, pe aceşti bani 
puteam face locuinŃe sociale, noi jimbolienii nu avem spaŃii de locuit, Ńinem oamenii în 
locuinŃe care cad pe ei, eu nu sunt de acord cu folosinŃa gratuită pentru Muzeul Banatului. 

Intervine d-l Kaba şi informează cum s-a ajuns la ideea de comodat – ideea a 
venit din partea d-lui Petre Stoica şi de la Consiliul JudeŃean în sensul asigurării unor 
cheltuieli pentru salariile angajaŃilor şi cheltuielile utilităŃilor şi întreŃinerea clădirii, să ne 
gândim unde se dezvoltă mai bine acest Muzeu al presei  la noi sau la Muzeul Banatului ? 
D-l Petre Stoica oferă colecŃia de ziare cu condiŃia să nu plece din Jimbolia Muzeului 
Banatului. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că nu înŃelege cum este, se construieşte ceva 
şi dai altcuiva, teoria cu donaŃia ziarelor condiŃionat nu mai depinde de nimeni în 
momentul donaŃiei. 

Intervine d-l Bill şi întreabă ce pleacă din Jimbolia, este spre binele nostru 
Muzeul Banatul va avea acŃiuni la acest Muzeu din Jimbolia, va aduce oameni interesaŃi 
de vizitarea Muzeului Presei. 

Intervie d-l Boldor şi arată că este o clădire construită de noi şi o activitate a 
Muzeului Banatul, nu a anoastră, de ce am făcut această investiŃi dacă nu avem nevoie de 
ea? 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că sistemul de donaŃie este aşa cum s-a spus, nu se 
poate organiza Muzeul Presei dacă nu ai specialişti, dacă moare Petre Stoica nu mai este 
nimeni specializat în domeniu, avem aici ziare de o valoare inestimabilă. Muzeul 
Banatului nu are unde Ńine ziarele din colecŃia lor, acum avem studenŃi de la ziaristică 
care fac practică în Jimbolia. SoluŃia nu s-a găsit de azi pe mâine Consiliul JudeŃean şi 
Muzeul Banatului vor aproba organigrama pentru personal, este soluŃia optimă pentru 
menŃinerea activităŃii Muzeului presei, în doi ani dacă nu este nimic vizibil vom vedea ce 
vom face aici, dar juridiceşte după momentul donaŃiei colecŃia poate pleca. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că nici Petre Stoica nu a spus că nu ne dă nouă 
colecŃia, să gândim soluŃia cea mai bună, când am făcut clădirea nu am făcut-o pentru a o 
da, Consiliul judeŃean a spus că numai aşa ne poate ajuta, există şi la Muzeul Banatului o 
colecŃie de ziare vechi şi au spus că o vor aduce aici. 

Intervine d-l Radu şi arată că este lăudabilă iniŃiativa de a prelua Muzeul 
Banatului, Petre Stoica are multă presă neprelucrată, Muzeul Banatului are multă presă, 
nu are unde să o expună, acolo există profesionişti care vor contiua activitatea Muzeului 
Presei, mai ales că ei vor suporta toate cheltuielile – personal , întreŃinere, utilităŃi, etc. 

Intervine d-l Giulvezan şi arată – clădirea este a noastră, ce este acolo al cui 
este? 

D-l Kaba precizează că mobilierul este al nostru, materialul este al FundaŃiei 
Petre Stoica. 

D-l Giulvezan propune să facă donaŃia în favoarea oraşului Jimbolia, să dăm 
comodat pentru clădire să lucreze aici specialişti, dar să nu rămânem fără patrimoniu 
cultural. 
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Intervine d-l Boldor şi precizează că nu este vorba de de ziarele Muzeului 
Banatul, iniŃiativa este cu substrat de acestă clădire nu avem nevoie, să facem altceva 
aici, când Petre Stoica nu va mai fi are un băiat care va şti ce să facă cu averea tatălui. 

D-l Giulvezan propune să nu plece patrimoniul dacă expiră contractul de 
comodat. 

Intervine d-l Takacs şi arată că realizarea Muzeului Presei în Jimbolia este o 
mare realizare , poate să aducă un avânt cultural Jimboliei, prezintă extras din cererea 
Muzeului Bantul –“Petre Stoica va dona colecŃia de ziare muzeului” problema se pune 
dacă nu sunt date să nu le dea Muzeului Banatului,  dumnealui este cu noi acum, este al 
nostru, ne mândrim cu acest lucru, am temere, de ce vrea să doneze Muzeului Banatul, 
acest tezaur să fie al oraşului. 

Din cererea Muzeului Banatul, ei doresc activitate permanentă în Jimbolia, 
comodatul nu este un transfer de proprietate, singura problemă este să ne doneze nouă 
colecŃia , nu la alŃii. 

Intervine d-l Kaba şi arată că Petre Stoica vrea să-şi ia măsuri – colecŃia să 
rămână împreună, dacă nu face donaŃia către Muzeul Banatului, aceştia nu au obiectul 
muncii să vină la Jimbolia, poate ar trebui să amânăm să mai discutăm cu Muzeul 
Banatului şi cu Petre Stoica. 

D-l Giulvezan precizează că în situaŃia în care colecŃia este a noastră putem să 
dăm în folosinŃă cu totul şi spaŃiu şi materialul. 

D-l Kaba propune să se discute încă cu Ptere Stoica, să i se explice cât de ataşat 
este consiliul local de colecŃia sa. 

Propunerea d-lui primar – de amânare – supusă la vot se aprobă cu 14 voturi 
“pentru” şi un vot împotrivă (d-l Boldor).  

D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului din 
Jimbolia, identificat prin CF nr.3207, nr.top.3782/2. 

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

HOTĂRÂREA NR.35 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului din 

Jimbolia, identificat prin CF nr.3207, nr.top.3782/1. 
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 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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.36 
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D-l Meszaroş prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică în 
vederea concesionării a unor terenuri. 

D-l Rakoczi precizează că s-au deplasat la faŃa locului, pentru identificarea în 
parcelelor propuse pentru concesionare – este vorba de două parcele în Drumul 
Comloşului între canal şi drum , lângă fosta fermă a CAP , pentru aceste două parcele 
comisia avizează favorabil scoaterea la licitaŃie, iar pentru cea de-a treia parcelă situată în 
str.Republicii, teren înfundat , comisia nu este de acord deoarece  sunt amplasate 
construcŃii, nu este teren liber. 

Intervine d-l Takacs şi întreabă al cui este terenul ? dacă este al nostru care este 
problema? 

D-l Bill precizează că nici la comisia economică nu a fost clară această poziŃie. 
D-l Giulvezan precizează că în şedinŃa comisiei de cultură s-a avizat favorabil 

considerându-se că executivul cunoaşte exact situaŃia pentru a scoate la licitaŃie. 
Intervine d-l Gain şi arată că în situaŃia în care pe acest teren sunt construcŃii 

acestea sunt ilegale, la noi figurează teren liber de sarcini. 
Intervine d-l Horvat şi arată că acolo este un zid şi pe acest zid sunt amplasate 

construcŃii, poate anexe. 
D-l Rakoczi propune să se demoleze construcŃiile care sunt ilegale, zidul şi apoi 

să se scoată la licitaŃie terenul liber de sarcini şi scriptic , dar şi faptic. 
D-l Bura propune să se aprobe hotărârea numai pentru acele terenuri care sunt 

clare. 
D-l Boldor propune să se amâne tot. 
D-l Giulvezan propune ca atunci când se fac scoateri la licitaŃie pentru 

concesiuni să se facă HCL pentru fiecare teren în parte, noi comisia am spus că suntem 
deacord , am luat de bun ce a spus executivul. 

D-l Boldor propune ca atunci când se fac propuneri de scoatere la licitaŃie 
terenuri pentru construcŃii să se spună şi pentru ce se scot, trebuie să ştim exact ce se face 
acolo, în timp aceste terenuri devin private. 

D-l Gain precizează că pentru fiecare teren există schiŃă., schiŃa de la firma 
PROFI are parcare în faŃă  şi clădirea în spate, în PUG la noi nu se permite am propus să 
facă magazinul în faŃă şi în spate să-şi organizeze parcarea şi TIR-rurile nu se pot 
întoarce şi de aceea necesită acest teren. 

D-l Rakoczi întreabă de ce nu cumpără în spate de la ceilalŃi proprietari de 
grădini. 

Intervine d-l Boldor şi arată că s-a dat concesiune pentru o persoană fizică aici 
pe str.Republicii şi acum a vândut mai departe nu a făcut nimic. 

D-l Gain arată că acea concesiune s-a retras deoarece nu a făcut nimic, pe acest 
teren acum se face grădiniŃa şi creşa. 

Intervine d-l Kaba şi arată că aici este un teren privat a fost vândut firmei 
PROFI şi ei au nevoie şi de acest teren al nostru care este un teren fără front stradal.. 

D-l Rakoczi precizează că sunt construcŃii aici, prima dată să se dea tot jos şi 
apoi îl scoatem la licitaŃie. 

D-l Kaba precizează că de acest teren sunt interesate 3 persoane – Iani Miclea 
din str.C.Timişorii, firma KABOR şi Distrigaz. 

D-l Gain precizează că acest teren a fost de mult vizat de vecini, nu am avut CF, 
am solicitat un  plan de identificare – este CF curat fără nimic pe el. 

D-l NiŃoi precizează că atunci când se scoate la licitaŃie un teren trebuie să fie 
liber de sarcini şi juridic şi faptic. Dacă nu este construit legal trebuie luate măsuri, un 
magazin PROFI este de interes local. 

D-l Gain precizează că după aprobarea de scoatere la licitaŃie până la licitaŃie 
este un termen în care se pot rezolva problemele. 
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Intervine d-l Meszaroş şi întreabă dacă este posibil să se aprobe fracŃionat sau se 
amână tot ? 

D-l NiŃoi precizează că se poate scoate la licitaŃie şi în bloc şi separat. 
D-l Takacs propune ca cele două terenuri situate pe drumul Comloşului ar trebui 

să le scoatem la licitaŃie deoarece este o problemă cei care doresc concesionarea vor să 
acceseze fonduri SAPARD. 

D-l Meszaroş supune la vot propunerea executivului care se respinge cu 7 voturi 
“pentru” şi 8 voturi împotrivă. 

D-l Giuvezan propune să se schimbe proiectul de hotărâre să aprobăm numai 
pentru cele două terenuri din drumul Comloşului. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că în urma propunerilor comisiei de specialitate 
se poate modifica propiectul de hotărâre. 

D-l Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă, care supus 
la vot se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 2  voturi “împotrivă” şi abŃinere şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.37 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind însuşirea rapoartelor de evaluare 

pentru terenurile concesionate ce urmează a fi vândute. 
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 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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.38 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului concesionat din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.12/a. 
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 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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.39 

               D-l Meszaroş prezintă referatul privind  vânzarea fără licitaŃie publică a 
terenului concesionat din Jimbolia, str. M.Eminescu nr.5 

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

HOTĂRÂREA NR.40 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului 

cuprins în CF nr.7693 Jimbolia, nr.topo.15026. 
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 Meszaroş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.41 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului 

cuprins în CF nr.8596 Jimbolia, nr.topo.2319-2321/1. 
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 

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.42 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului 

cuprins în CF nr.3757 Jimbolia, nr.topo.10022. 
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 

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

unanimitate de voturi şi adoptă 
HOTĂRÂREA NR.43 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului 

cuprins în CF nr.6290 Jimbolia, nr.topo.4267. 
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 

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

HOTĂRÂREA NR.44 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind trecerea gratuită în propritate a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- 
Albinelor nr.6, Alexandru Ion. 

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 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.45 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind trecerea gratuită în propritate a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- 
A.I.Cuza nr.12 – Bogdan Elisabeta. 

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 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.46 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind atribuirea nr.stradal “33/B” 

str.Spre Est imobilului aflat în proprietatea firmei SC STAVARACHI SRL, înscris 
în CF nr.9399 Jimbolia, nr.top.2440/1 

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 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.47 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind aprobarea participării Consiliului 

local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia”. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.48 
În continuare se trece la PROBLEME ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE  
COMISIA DE CULTURĂ 
D-na Csutak propune să se găsească o soluŃie şi pentru acordarea tichetelor de 

masă pentru cadrele didactice. 
Intervine d-l Kaba şi arată că s-a propus acordarea acestor tichete într-o 

negociere între Inspectoratul General Şcolar şi sindicate – acordarea unor tichete cadou în 
valoare de 350 lei pentru cadrele didactice, fără a fi stabilită sursa de finanŃare, fiind 
necesar aprox.5-5,3 miliarde lei, ne-am uitat în lege este permisiv – Consiliul local poate 
să acorde , dar nu de unde, ce să reducem? – iluminatul public, cheltuielile materiale 
pentru şcoli ? În judeŃ un singur oraş dă un singur tichet – Deta, restul oraşelor nu dau, la 
comune unde sunt 3-7 cadre se dau, personal propun să nu ne grăbim să vedem cum se 
aliniază, nu spun – nu – 

D-na Csutak propune să se acorde un nr.de 4 tichete, dar să se dea ceva. 
D-l Kaba precizează că este prea devreme să discutăm, să aşteptăm să vedem 

cum se aliniază judeŃul.. 
Intervine d-l Boldor şi arată că în cazul în care se găseşte sursa de finanŃare să 

se discute, dar acum dacă aprobăm suntem iresponsabili, bugetul este aprobat şi nu sunt 
prevăzuŃi bani pentru profesori, să analizeze executivul şi să vină cu suma  disponibilă, 
atât cât este sursa de finanŃare şi apoi să discutăm, nu putem aproba ceva ce nu este. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că se tot discută să nu se taie de la utilităŃi, propun să 
le dăm şi la oameni, să se găsească resurse şi pentru profesori, dacă nu vrem ceva nu 
găsim nici de unde. 

Intervine d-l Takacs şi precizează că la nivel naŃional se vorbeşte de acordarea 
acestor tichete. 

Intervine d-l Kaba şi arată că s-a spus că se va încerca găsirea unor soluŃii, să 
avem răbdare, textele par a “campanie electorală” se negociază “deasupra capetelor 
noastre” 

D-l Boldor precizează că din partea consililui nu este campanie, nu s-a spus 
imperativ “da” sau “nu” s-a propus să se găsească sursa de finanŃare şi se poate rectifica 
bugetul. 

2.COMISIA SOCIALĂ  
D-l Nagy prezintă solicitarea fam. Mititeanu Petru – care locuişete în locuinŃă 

de serviciu a Pompelor funebre – şi la sfârşitul lunii februarie are somaŃie să elibereze, 
deoarece nu mai este salariatul asociaŃiei. Comisia propune să se dea un acord din partea 
consiliului local să i se dea prima locuinŃă cu 2 camere care se va elibera, familia este 
compusă din 4 persoane , din care 2 copii minori. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că este vorba de clădirea AsociaŃiei de 
înmormântare de pe str.L.Rebreanu, Stârnad, care este preşedintele asociaŃiei are nevoie 
de acest spaŃiu şi pur şi simplu îl dă afară, i-a făcut somaŃie ca în termen de 2 săptămâni 
să elibereze, ai de-a face cu un om bolnav,  le face tot felul de şicanii, familia nu poate 
locui aici. Comisia a propus să se procedeze şi în acest caz exact ca în cazul evacuărilor 
din imobilele retrocedate conf.Legii nr.10/2001, este omul care mâine va fi în stradă, este 
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o problemă care implică consiliul local, nu este altă portiŃă legală să primescă, listele de 
priorităŃi au fost aprobate – să i se dea prima locuinŃă ce se va elibera. 

D-l Takacs întreabă care este argumentul comisiei ? 
D-l Bodor precizează că este cererea lui şi somaŃia asociaŃiei, fostul preşedinte 

spunea că nu este problemă dacă locuieşte aici chiar dacă nu mai este angajatul asociaŃiei, 
asociaŃia fiind falimentară. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că a fost la faŃa locului şi a încercat o împăcare, dar 
nu este posibil, până în iulie cât are contract nu-l poate scoate în stradă, dar apoi 
problema se pune altfel nu ca la L.10/2001 deoarece aici este un proprietar şi expiră 
“contractul”. 

Intervine d-l Vânătoru şi arată că a fost benefică prezenŃa dumnealui la şedinŃa 
comisei legat de problema cantonului SNIF , am discutat cu d-na Patrichi şi a aprobat să-l 
mutăm pe Mititeanu la acest canton, problema se pune să şi accepte. 

În continuare se trece la PROBLEME ALE PRIMĂRIEI 
D-l Kaba precizează că în data de 27 februarie , ora 12 Muzeul Bruckental va 

face o expoziŃie la Muzeul Jäger, în data de 8 martie la Casa de cultură va fi o discuŃie 
liberă cu d-na Stela Popescu. 

D-l Kaba informează că se va face bazin de înot la Jimbolia. 
D-l Baziliuc intervine şi întreabă care este situaŃia solariilor, ne aflăm la 

începutul campaniei agricole pentru legume, dacă nu se iau urgent măsuri ne vom trezi cu 
ele ca anul trecut, fără utilitate. 

D-l Kaba informează că din acest an se va ocupa de solarii firma Gemusse. 
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  

 




