
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind atestarea existenŃei şi funcŃionării Căminului pentru persoane 
vârstnice Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2330 din 12 martie 2008 prin care se propune atetarea 

existenŃei şi funcŃionării Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia ; 
În temeiul prevderilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.2 şi art.45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se atestă existenŃa şi funcŃionarea Căminului pentru persoane 

vârstnice Jimbolia pe raza oraşului Jimbolia, instituŃie de interes local(şi judeŃean), cu 
personalitate juridică proprie, care are ca scop îngrijirea şi ocrotirea persoanelor 
vârstnice. 

Art.2. - Patrimoniul Căminului pentru persoane vârstnice este proprietatea  
oraşului Jimbolia şi activitatea sa este coordonată de autorităŃile locale (Consiliul local, 
primar) în condiŃiile legii. 

Art.3. – 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; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

 
 
Nr. 54 din 14 martie 2008                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Scrob Radu-Nicolae 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2359 din 12 martie 2008 al serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune aprobarea participării 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea 
Căminului pentru persoane 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 REGIONAL.. 

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 26.200 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” precum şi a cheltuielilor 
neeligibile aferente proiectului în sumă de 134.969,20 lei. 

Art.5. – Cu data prezentei se anulează HCL nr.48 din 21.02.2008. 
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.55  din 14 martie   2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                Scrob Radu-Nicolae 
   

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.2305  din 14 MARTIE 2008 

 
 

MINUTA ŞEDINłEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  14 MARTIE 2008 

       
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier SCROB RADU-NICOLAE 

      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 15 
      A absentat  : d-l Baziliuc Eugen şi un consilier demisionat  . 

 

 

 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind atestarea existenŃei şi funcŃionării Căminului pentru 

persoane vârstnice Jimbolia. 

 S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.54 cu unanimitate de voturi 

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

Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea Căminului pentru 

persoane vârstnice Jimbolia”. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.55 cu unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 14 martie 2008 în şedinŃa extraordinară a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia. 

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

din  cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 15 consilieri, absentează . d-l Baziliuc 
Eugen,  un consilier demisionat. 

În continuare d-l Kaba prezintă  
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind atestarea existenŃei şi funcŃionării Căminului 
pentru persoane vârstnice Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 
oraşului Jimbolia la proiectul „Reabilitarea, modernizarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia”. 
3. Proiect de hotărâre 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. 
 
Conform Hotărârii nr.49/05.03.2008 preşedinte de şedină pentru o perioadă de 2 

luni a fost ales d-l SCROB RADU-NICOLAE 
Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-l Scrob prezintă referatul privind atestarea existenŃei şi funcŃionării 

Căminului pentru persoane vârstinice Jimbolia. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

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

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

proiectul de hotărâre. 
D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate 

de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.54 
D-l Scrob prezintă  referatul privind aprobarea participării Consiliului local 

al oraşului Jimbolia la proiectul “Reabilitarea, modernizarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Jimbolia.” 

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

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

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

D-l Giulvezan prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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D-l Scrob  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.55 
La punctual 3 din ordinea de zi intervine d-l Kaba şi precizează că nu vorba de 

adoptarea unei noi hotărârii, este numai o modificare a HCL nr.14/24 ianuarie 2008 , în 
sensul de a se trece suprafaŃa de teren pe care se face parcul în Jimbolia. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că există HCL adoptată în luna ianuarie pentru 
înfiinŃare parc în oraşul Jimbolia, dar atunci nu s-a solicitat şi suprafaŃa de teren pe care 
se va face, acum trebuie specificată suprafaŃa, trebuie trecută suprafaŃa în HCL. 

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

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

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

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

Intervine d-l Boldor şi arată că nu a înŃeles nimic, care este modificarea ce 
trebuie făcută? 

D-l Kaba prezintă art.1 din HCL nr.14/24.01.2008 “ Se aprobă participarea 
Consiliului local la proietcul ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia,   în cadrul 
Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului  prin realizarea de spaŃii 
verzi în localităŃi “ şi precizează că art.1 din HCL trebuie să aibă următorul cuprins “Se 
aprobă participarea Consiliului local la proietcul ÎnfiinŃare parc în oraşul Jimbolia,  pe 
suprafaŃa de 61.564 mp. situată în partea de sud a oraşului Jimbolia, în cadrul 
Programului naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului  prin realizarea de spaŃii 
verzi în localităŃi “. 

D-l Boldor intervine şi precizează că “pleacă mai prost decât a venit” dacă se  
modifică hotărârea existentă, trebuia făcută alta. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că trebuie cu data din luna ianuarie pentru a mai 
putea depune proiectul, pentru depunerea proiectului a fost un termen.                                                                              

D-l Scrob  supune aprobării consiliului modificarea propusă de d-l Kaba a HCL 
nr.14/24.01.2008 care se aprobă cu 13 voturi “pentru” şi 2 abŃineri (d-l Boldor şi d-l 
Tabeică). 

D-l NiŃoi informează pe cei prezenŃi că şedinŃa ordinară din luna martie va avea 
loc în ultima joi din lună. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Scrob 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, 
           

   Scrob Radu-Nicolae 
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




