
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 
 privind aprobarea acordării a două tichete cadou salariaŃilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul biroului buget,contabilitate prin care se propune acordarea 

a două tichete cadou, în valoare de 350 lei fiecare, salariaŃilor din învăŃământul 
preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia; 

łinând cont de prevederile Legii nr.193/2006 – privind acordarea techetelor 
cadou şi ale HG nr.1317/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.193/2006 ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.1 şi art.45 
din Legea  administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă acordarea a  două tichete cadou – din bugetul local, pe 

trimestrul II.2008, în valoare de 350 lei fiecare, salariaŃilor din învăŃământul 
preuniversitar de stat din oraşul 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 ; 
- biroului buget , contabilitate 
- Grupului Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia 

 
 
Nr. 56  DIN 27 MARTIE 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Scrob Radu-Nicolae 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
          NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.2795 din 26 martie 2008 al biroului buget, contabilitate prin care 

se propune rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
łinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale; 
În temeiul  prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi  art.45 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2007, după cum urmează:                                    
                 MII LEI 
         COD         TOTAL 

VENITURI – TOTAL        140 

1. Cote defalcate din impozitul pe venit    04.02.01 140 

CHELTUIELI – TOTAL        140 

1. ÎnvăŃământ        65.02  140 
 - ajutoare sociale      65.02.27 140 

 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor normative a 
InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Timiş; 

            - Compartimentului administraŃie publică locală ; 
            - Compartimentului buget, contabilitate 
 

Nr. 57 din 27 martie 2008                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Scrob Radu-Nicolae 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel              
           

 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 4677  Jimbolia, 
nr.topo.1876-1877/1/1/1 , str.Liviu Rebreanu nr.24. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1972 din 20 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului 
cuprins în CF 4677, nr.topo.1876-1877/1/1/1, din  Jimbolia, str.Liviu Rebreanu nr.24 , 
având o suprafaŃă de 1.578 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.1876-1877/1/1/1/1 în suprafaŃă de 1.304 mp; 
- nr.top.1876-1877/1/1/1/2 în suprafaŃă de 274 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 4677, nr.topo.1876-

1877/1/1/1, din  Jimbolia, str.Liviu Rebreanu nr.24 , având o suprafaŃă de 1.578 mp. în 
două parcele după cum urmează:   

- nr.top.1876-1877/1/1/1/1 în suprafaŃă de 1.304 mp; 
- nr.top.1876-1877/1/1/1/2 în suprafaŃă de 274 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.58 din 27 martie  2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
            Scrob Radu-Nicolae  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 7421  Jimbolia, 
nr.topo.1726 , str.i.Slavici nr.77. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2190 din 21 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului 
cuprins în CF 7421, nr.topo.1726, din  Jimbolia, str.I.Slavici nr.77 , având o suprafaŃă de 
1251 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.1726 /1 în suprafaŃă de 1.211 mp; 
- nr.top.1726 /2 în suprafaŃă de 40 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 7421, nr.topo.1726, din  

Jimbolia, str.I.Slavici nr.77 , având o suprafaŃă de 1251 mp. în două parcele după cum 
urmează:   

- nr.top.1726 /1 în suprafaŃă de 1.211 mp; 
- nr.top.1726 /2 în suprafaŃă de 40 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.59 din 27 martie  2008                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                               Scrob Radu-Nicolae  
    

CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETAR, 
                 NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 88  Jimbolia, 
nr.topo.1769 , str.Republicii nr.25. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.1314 din 20 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului 
cuprins în CF 88, nr.topo.1769, din  Jimbolia, str.Republicii nr.25 , având o suprafaŃă de 
784 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.1769/1 în suprafaŃă de 396 mp; 
- nr.top.1769/2 în suprafaŃă de 388 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 88, nr.topo.1769, din  

Jimbolia, str.Republicii nr.25 , având o suprafaŃă de 784 mp. în două parcele după cum 
urmează:   

- nr.top.1769/1 în suprafaŃă de 396 mp; 
- nr.top.1769/2 în suprafaŃă de 388 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.60 din 27 martie  2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
            Scrob Radu-Nicolae  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA  

Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 3757  Jimbolia, 
nr.topo.10029/1/1  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2534 din 18 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezzlipirea  terenului 
cuprins în CF 3757 Jimbolia,   cu nr.topo.10029/1/1, având o suprafaŃă de 95.023 mp. în 
două parcele după cum urmează:   

- nr.top.10029 /1/1/1 în suprafaŃă de 45.023 mp; 
- nr.top.100/1/1/2 în suprafaŃă de 50.000 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, 

nr.topo.10029/1/1, având o suprafaŃă de 95.023 mp., în două parcele după cum urmează: 
- nr.top.10029 /1/1/1 în suprafaŃă de 45.023 mp; 
- nr.top.100/1/1/2 în suprafaŃă de 50.000 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.61 din 27 martie  2008                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                  Scrob Radu-Nicolae  
    
                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 320  Jimbolia, 
nr.topo.3603/1  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2535 din 18 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezzlipirea  terenului 
cuprins în CF 320 Jimbolia,   cu nr.topo.3603/1, având o suprafaŃă de 27.868 mp. în trei 
parcele după cum urmează:   

- nr.top.3603/1/1 în suprafaŃă de 23.551 mp; 
- nr.top.3603/1/2 în suprafaŃă de 3.597 mp; 
- nr.top.3603/1/3 în suprafaŃă de 720 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 320   Jimbolia, 

nr.topo.3603/1, având o suprafaŃă de 27.868 mp., în trei parcele după cum urmează: 
- nr.top.3603/1/1 în suprafaŃă de 23.551 mp; 
- nr.top.3603/1/2 în suprafaŃă de 3.597 mp; 
- nr.top.3603/1/3 în suprafaŃă de 720 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.62 din 27 martie  2008                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                 Scrob Radu-Nicolae  
    
                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea reapartamentării imobilului din Jimbolia, str.Republicii 
nr.20 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2536/ 18  martie  2008 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea  reapartamentării 
imobilului din Jimbolia, strada Republicii nr.20   înscris în CF  nr.8668 , 
nr.top.1776/1777/II/A; 

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 reapartamentarea imobilului din Jimbolia, 

str.Republicii  nr.20, înscris în CF nr.8668, nr.top.1776-1777/II/A, după cum urmează: 
- apartamentul nr.2/1/1 va fi compus din : 4 camere, ocameră de serviciu, 

o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, un WC, 3 magazii şi o terasă, aând o 
suprafaŃă totală de 209,90 mp; 

- apartamentul nr.2/1/2 va fi compus din: 2 camere,  o bucătărie,un WC, 2 
magazii şi un balcon, având o suprafaŃă totală de 106,85 mp;; 

- apartamentul nr.2/1/3 va fi compus din:2 camere, o bucătărie, o cămară 
de alimente, o baie şi o magazie, având o suprafaŃă totală de 90,90 mp . 

- apartamentul nr.2/1/4 va fi compus din: 2 camere şi o bucătărie, având 
suprafaŃa totală de 38,43 mp.; 

- apartamentul nr.2/1/5 va fi compus din:  o cameră, un antreu, o cămară, o 
bucătărie, o debara, 0 cămară de alimente şi 2 magazii, având  o suprafaŃă totală de 
207,95 mp.; 

- apartamentul nr.2/1/6 va fi compus din : 2 camere, un antreu, o bucătărie, 
o cămară de alimente, o baie şi o magazie, având suprafaŃa totală de 86,57 mp. 

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.63 din  27 martie  2008                              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                          Scrob Radu-Nicolae 
     

     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
                 NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind unificarea  apartamentelor 1 şi 2  din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Calea Timişorii nr.34 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2537 din 19 martie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune unificarea  apartamentelor 
1 şi 2  din imobilul situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr.34, înscris în CF nr.7391, 
nr.topo.2270; 

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

  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă unificarea  apartamentelor 1 şi 2 din imobilul situat în 

Jimbolia, str. C.Timi;orii nr.34. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
 
 
Nr.64 din 27 martie  2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                       Scrob Radu-Nicolae  
                             
 
                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
          NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aplipirea terenurilor înscrise în CF nr.9511 Jimbolia, 
nr.topo.12848/1 şi CF nr.9532, nr.topo.12848/2 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2538 din 18 martie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune alipirea terenurilor aflate 
în patrimoniul privat al oraşului Jimbolia, înscrise în CF nr.9511 Jimbolia, 
nr.topo.12848/1 şi CF 9532, nr.topo.12848/2 ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă alipirea terenurilor aflate în patrimoniul privat al 

oraşului înscrise în CF nr.9511 Jimbolia, nr.topo.12848/1 şi CF 9532, nr.topo.12848/2 . 
Terenul menŃionat la alin.(1) aparŃine domeniului privat al oraşului 

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

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

 
 
Nr.65 din 27 martie  2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
       Scrob Radu-Nicolae   
 
 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru 
construcŃie,  a  terenului  cuprins în CF nr.3207, nr.top.4266/1/1/1/1/2.- 
 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr.2278  din 20 martie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru construcŃie, a  terenului cuprins în CF nr.3207, 
nr.top.4266/1/1/1/1/2, în suprafaŃă de 1258 mp. situat în vecinătatea străzii Spre Sud; 
terenul aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii 
proprietari; 

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 ; 

 

HOTARASTE 
 
 Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de 

1258 mp. teren cuprins în CF nr.3207, nr.topo.4266/1/1/1/1/2, pentru construcŃie.: 
                         Terenul menŃionat la alin.1 aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat 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 
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            Scrob Radu-Nicolae 
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 
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                                                Ionel NiŃoi 
 
 



 

ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru 
construcŃie,  a  terenului  cuprins în CF nr.3207, nr.top.3782/2/3.- 
 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr.2278/2  din 20 martie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru construcŃie, a  terenului cuprins în CF nr.3207, 
nr.top.3782/2/3, în suprafaŃă de 885 mp. situat în vecinătatea străzii Spre Sud; terenul 
aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii 
proprietari; 

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 ; 

 

HOTARASTE 
 
 Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de 

885 mp. teren cuprins în CF nr.3207, nr.topo.3782/2/3, pentru construcŃie.: 
                         Terenul menŃionat la alin.1 aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat 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.67 din  27 martie  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

            Scrob Radu-Nicolae 
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 



 

ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru 
construcŃie,  a  terenului  cuprins în CF nr.6290, nr.top.4267/2.- 
 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr.2278/1  din 20 martie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru construcŃie, a  terenului cuprins în CF nr.6290, 
nr.top.4267/2, în suprafaŃă de 1116 mp. situat în prelungirea căii de acces pe stradaŞtefan 
Jager; terenul aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari; 

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 ; 

 

HOTARASTE 
 
 Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de 

1116 mp. teren cuprins în CF nr.6290, nr.topo.4267/2, pentru construcŃie.: 
                         Terenul menŃionat la alin.1 aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat 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.68 din  27 martie  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

            Scrob Radu-Nicolae 
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA  

Privind aprobarea diminuării suprafeŃei parcelei cuprinsă în CF nr.6290, 
nr.topo.4267. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2662 din 21 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune diminuarea suprafeŃei 
parcelei cuprinsă în CF 6290, nr.topo.4267, din  Jimbolia, str.Ştefan Jager, de la 3825 mp. 
la 3608, deoarece în Cf figurează suprafaŃa de 3825 mp, iar în urma măsurătorilor 
efectuate pentru dezlipire a parcelei s-a constata că faptic este doar suprafaŃa de 3608 mp 
, cu 217 mp mai puŃin;   

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 diminuarea sprafeŃei parcelei cuprinsă în CF nr.6290, 

nr.topo.4267 – str.Ştefan Jager , de la 3825 mp la 3608 mp, deci cu 217 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.69 din 27 martie  2008                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                 Scrob Radu-Nicolae  
    
 
                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului SZTOYKO MARIUS 
aflat în stare de insolvabilitate. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2717 din 25 martie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de 3940 lei -  reprezentând 
PV amendă seria AS nr.3524715/07.06.2003 în sumă de 200  lei, PV amendă seria M 
nr.488793/30.05.2003 în sumă de 2.000 lei, PV amendă seria AS nr.3232565/21.06.2003 
în sumă de 1.000 lei, PV amendă seria AS nr.3327604/17.06.2003 în sumă de 25 lei, PV 
amendă seria AS nr.3232847/01.09.2003 în sumă de 300 lei, PV amendă seria AS 
nr.3230268/15.10.2003 în sumă de 150 lei, PV amendă seria AT nr.3364320/20.05.2004 
în sumă de 25 lei, PV amendă seria AU nr.1510342/14.06.2004 în sumă de 200 lei şi PV 
amendă seria J nr.0233243/10.05.2004 în sumă de 40  lei  – întocmite contribuabilului 
SZTOYKO MARIUS, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, care este 
încarcerat în Penitenciarul Timişoara; 

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

administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de 3940 lei -  
reprezentând PV amendă seria AS nr.3524715/07.06.2003 în sumă de 200  lei, PV 
amendă seria M nr.488793/30.05.2003 în sumă de 2.000 lei, PV amendă seria AS 
nr.3232565/21.06.2003 în sumă de 1.000 lei, PV amendă seria AS 
nr.3327604/17.06.2003 în sumă de 25 lei, PV amendă seria AS nr.3232847/01.09.2003 în 
sumă de 300 lei, PV amendă seria AS nr.3230268/15.10.2003 în sumă de 150 lei, PV 
amendă seria AT nr.3364320/20.05.2004 în sumă de 25 lei, PV amendă seria AU 
nr.1510342/14.06.2004 în sumă de 200 lei şi PV amendă seria J nr.0233243/10.05.2004 
în sumă de 40  lei  – întocmite contribuabilului SZTOYKO MARIUS, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, care este încarcerat în Penitenciarul Timişoara 

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- Afişare şi presa locală  

Nr. 70 din 27 MARTIE 2008                                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
                        Scrob Radu-Nicolae   
                                                   
                                         CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului SZTOYKO VIOREL-
SURAY aflat în stare de insolvabilitate. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2717/1 din 25 martie 2008 al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de 1.095 lei -  
reprezentând PV amendă seria AS nr.3232551/24.03.2003 în sumă de 200  lei, PV 
amendă seria AS nr.3232846/27.08.2003 în sumă de 250 lei, PV amendă seria AS 
nr.3327131/28.05.2003 în sumă de 25 lei, PV amendă seria J nr.0208255/05.07.2004 în 
sumă de 120 lei şi PV amendă seria AT nr.1747761/26.02.2004 în sumă de 500  lei  – 
întocmite contribuabilului SZTOYKO VIOREL-SURAY, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, care este încarcerat în Penitenciarul Timişoara; 

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

administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de  1.095 lei -  
reprezentând PV amendă seria AS nr.3232551/24.03.2003 în sumă de 200  lei, PV 
amendă seria AS nr.3232846/27.08.2003 în sumă de 250 lei, PV amendă seria AS 
nr.3327131/28.05.2003 în sumă de 25 lei, PV amendă seria J nr.0208255/05.07.2004 în 
sumă de 120 lei şi PV amendă seria AT nr.1747761/26.02.2004 în sumă de 500  lei  – 
întocmite contribuabilului SZTOYKO VIOREL-SURAY, cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, care este încarcerat în Penitenciarul Timişoara. 

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- Afişare şi presa locală 
  

Nr. 71 din 27 MARTIE 2008                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
                                    Scrob Radu-Nicolae  
                                                   
         CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
                                    privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului SZTOYKO     
                                    DOREL aflat în stare de insolvabilitate. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2717/2 din 25 martie 2008 al serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de  2.055 lei -  
reprezentând PV amendă seria AS nr.3327631/17.06.2003 în sumă de 25  lei, PV amendă 
seria AS nr.2638555/22.02.2003 în sumă de 500 lei, PV amendă seria J nr.0233324 
/07.03.2004 în sumă de 70 lei, PV amendă seria AT nr.3364976/28.05.2004 în sumă de 
75 lei, PV amendă seria AT nr.1510343/14.06.2004 în sumă de 200 lei, PV amendă seria 
AU nr.0178542/05.10.2004 în sumă de 75 lei, PV amendă seria AU 
nr.1439420/15.12.2004 în sumă de 100 lei, PV amendă seria AX nr.0033597/05.10.2005 
în sumă de 200 lei şi PV amendă seria H nr.108203/26.04.2006 în sumă de 300  lei şi PV 
seria AX nr.1963967/02.02.2006 în sumă de 500 lei – întocmite contribuabilului 
SZTOYKO DOREL, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, care este 
încarcerat în Penitenciarul Timişoara; 

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

administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenŃa fiscală a sumei de 2.055 lei -  

reprezentând PV amendă seria AS nr.3327631/17.06.2003 în sumă de 25  lei, PV amendă 
seria AS nr.2638555/22.02.2003 în sumă de 500 lei, PV amendă seria J nr.0233324 
/07.03.2004 în sumă de 70 lei, PV amendă seria AT nr.3364976/28.05.2004 în sumă de 
75 lei, PV amendă seria AT nr.1510343/14.06.2004 în sumă de 200 lei, PV amendă seria 
AU nr.0178542/05.10.2004 în sumă de 75 lei, PV amendă seria AU 
nr.1439420/15.12.2004 în sumă de 100 lei, PV amendă seria AX nr.0033597/05.10.2005 
în sumă de 200 lei şi PV amendă seria H nr.108203/26.04.2006 în sumă de 300  lei şi PV 
seria AX nr.1963967/02.02.2006 în sumă de 500 lei – întocmite contribuabilului 
SZTOYKO DOREL, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, care este 
încarcerat în Penitenciarul Timişoara.  

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- Afişare şi presa locală  

Nr. 72 din 27 MARTIE 2008                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
             Scrob Radu-Nicolae   
                  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.Mărăşeşti nr.60 ap.1b-2b , cu 17 %  p.c.i.,  cumpărat  
în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.2575 din 19 

martie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Mărăşeşti nr.60, ap.1b-2b, cu 17 % 
p.c.i.,din suprafaŃa totală de 2405 mp., cuprins în C.F. ind. 10091nr.topo.512/I/B-512/II/B  
şi CF col.9228 nr.topo.512  în  suprafaŃă de 409 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 TODERAŞ 

VIOREL    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.60, ap.1b-2b, 
cu 17% p.c.i. din suprafaŃa totală de 2405 mp,    în suprafaŃă de 409 mp., cuprins în 
C.F.ind.nr.10091, nr.topo.512/I/B-512/II/B, CF col.nr.9228, nr.topo.512 care a cumpărat 
imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Toderaş Viorel, Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.60 
  

Nr. 73 din 27 martie  2008                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
                       Scrob Radu-Nicolae  
                                                   
                                 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.I.Slavici nr.44  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.2573 din 19 

martie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.I.Slavici nr.44, cuprins în C.F. 10261 
nr.topo.1435 în  suprafaŃă de 364 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 PATAKI TIBERIU    

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.I.Slavici nr.44,   în suprafaŃă de 364 
mp., cuprins în C.F.nr.10261, nr.topo.1435 care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 341  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 Pataki Tiberiu, Jimbolia, str.I.Slavici nr.44 
  

Nr. 74 din 27 martie  2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
        
       Scrob Radu-Nicolae  
                                                   
                                 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.T.Vladimirescu nr.20 ap.5, cu 22 %  p.c.i.,  
cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.2576 din 19 

martie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.T.Vladimirescu nr.20, ap.5, cu 22 % 
p.c.i.,din suprafaŃa totală de 4347 mp., cuprins în C.F. ind. 10042 nr.topo.2395-2396/1/V 
şi CF col.9961 nr.topo.2395, 2396  în  suprafaŃă de 323  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 FERARIU 

CONSTANTIN     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.T.Vladimirescu 
nr.20, ap.5, cu 22% p.c.i. din suprafaŃa totală de 4347 mp,    în suprafaŃă de 323 mp., 
cuprins în C.F.ind.nr.10042, nr.topo.2395-2396/1/V, CF col.nr.9961, nr.topo.2395, 2396 
care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 704  mp.(77 mp- curte  şi 
627 mp-grădină) -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau 
poate să-l cumpere. 

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

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

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Ferariu Constantin, Jimbolia, str.T.Vladimirescu nr.20, ap.5  
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       Scrob Radu-Nicolae  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.T.Vladimirescu nr.120 cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.2574 din 19 

martie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.T.Vladimirescu nr.120,  cuprins în C.F. 
nr.6729 nr.topo.2118, 2119 în  suprafaŃă de 896  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 DARIE 

CONSTANTIN     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.T.Vladimirescu 
nr.120, în suprafaŃă de 896 mp., cuprins în CF.nr.6729, nr.topo.2118, 2119 care a 
cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 1578  mp.(123 mp- curte  
şi 1455 mp-grădină) -  va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare 
sau poate să-l cumpere. 

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

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

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Darie Constantin, Jimbolia, str.T.Vladimirescu nr.120,   
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.I.Slavici nr.79 ap.2, cu 44 %  p.c.i.,  cumpărat  în 
baza Legii nr.112/1995. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.2557 din 19 

martie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.I.Slavici nr.79, ap.2, cu 44 % p.c.i.,din 
suprafaŃa totală de 1046 mp., cuprins în C.F. ind. 10931 nr.topo.1728/II şi CF col.4108 
nr.topo.1728  în  suprafaŃă de 254  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 CÎRLIG VASILE    

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.I.Slavici nr.79, ap.2, cu 44% p.c.i. din 
suprafaŃa totală de 1046 mp,    în suprafaŃă de 364 mp., cuprins în C.F.ind.nr.10931, 
nr.topo.1728/II, CF col.nr.4108, nr.topo.1728 care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 211  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 Cîrlig Vasile, Jimbolia, str.I.Slavici nr.79, ap.2  

Nr. 77 din 27 martie  2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
       Scrob Radu-Nicolae  
                                                   
                               CONTRASEMNEZĂ, 
    SECRETAR, 
    Ionel NiŃoi 



  
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind închirierea  microbuzului marca MERCEDES-BENZ, înmatriculat 
sub nr. TM-24-NRW.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2588 din 25 MARTIE 2008  al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune închirierea, pe o perioadă de trei ani cu o chirie lunară de 
100 lei/lună, de 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” art.123 şi ale art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 3 ani cu o chirie de 100 

lei/lună,  a microbuzului marca MERCEDES-BENZ înmatriculat sub nr.TM-24-NRW, de 
către SC PEISAJ HOSTA SRL, pentru desfăşurarea unor activităŃi specifice. 

Art.2. – Cu data prezentei se anulează HCL nr.34/21.02.2008. 
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; 
- Serviciului impozite şi taxe locale 
- SC”PEISAJ HOSTA”SRL 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea apartamentării imobilului din Jimbolia, str.Lorena nr.60 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2628/ 20  martie  2008 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea  reapartamentării 
imobilului din Jimbolia, strada Lorena nr.60   înscris în CF  nr.2808 , nr.top.3427/1, 
34281; 

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 apartamentarea imobilului din Jimbolia, str.Lorena 

nr.60, înscris în CF nr.2808 , nr.top.3427/1, 3428/1, după cum urmează: 
- apartamentul nr.1 va fi compus din : 2 camere,  o bucătărie, o cămară, ½ 

coridor deschis, o cocină şi un WC; 
- apartamentul nr.2 va fi compus din: o cameră,  o bucătărie,o cămară, un 

antreu, un hol, 2 coteŃe şi un WC. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

HOTĂRÂREA 
 

privind unificarea  apartamentelor 1 şi 2  din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Lorena nr.67-69 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2629 din 20 martie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune unificarea  apartamentelor 
1 şi 2  din imobilul situat în Jimbolia, str.Lorena nr.67-69, înscris în CF nr.7408, 
nr.topo.2513; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă unificarea  apartamentelor 1 şi 2 din imobilul situat în 

Jimbolia, str. Lorena nr.67-69. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind dezafectarea unui hidrofor din incinta ştrandului orăşenesc 
Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2618/ 20  martie  2008 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune   dezafectarea hidroforului 
amplasat pe terenul în suprafaŃă de 330 mp., cuprins în CF nr.3211 Jimbolia, identificat 
cu nr.topo.4918 -  din incinta ştrandului orăşenesc Jimbolia ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă dezafectarea hidroforului amplasat pe terenul în 

suprafaŃă de 330 mp. cuprins în CF nr.3211 Jimbolia, identificat cu nr.topo.4918 -  din 
incinta ştrandului orăşenesc Jimbolia . 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aplipirea terenului înscris în CF nr.3211 Jimbolia, nr.topo.4919/1  
în suprafaŃă de 5.855 mp  cu terenul identificat cu nr.topo.4918 în 
suprafaŃă de 330 mp. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2530 din 20 martie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune alipirea terenurilor aflate 
în patrimoniul privat al oraşului Jimbolia, înscrise în CF nr.3211 Jimbolia, nr.topo.4919/1 
în suprafaŃă de 5.855 mp , cu terenul identificat prin  nr.topo.4918 în suprafaŃă de 330 
mp. ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă alipirea terenului înscris în CF nr.3211 Jimbolia, 

nr.topo.4919/1 în suprafaŃă de 5.855 mp cu terenul identificat prin  nr.topo.4918 . 
Terenurile menŃionate la alin.(1) aparŃin domeniului privat al oraşului 

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

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale pentru 
InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 6.185 mp.cuprins în CF 3211 , 
nr.topo.4918, 4919/1 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2619/ 20  martie  2008 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune   transmiterea în folosinŃă 
gratuită Companiei NaŃionale pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 6.185 
mp.cuprins în CF 3211 , nr.topo.4918, 4919; 

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 transmiterea în folosinŃă gratuită  către SC  

COMPANIA NAłIONALE PENTRU INVESTIłII SA a terenului în suprafaŃă de 6.185 
mp.cuprins în CF 3211 , nr.topo.4918, 4919/1, în vederea constuirii unui bazin de înot 
acoperit în cadrul Programului de investiŃii bazine de înot.. 

Art.2. – Terenul menŃionat la art.1  face parte din domeniul public al 
oraşului Jimbolia şi se transmite în folosinŃă gratuită SC COMPANIA NAłIONALĂ DE 
INVESTIłII SA pe durata realizării construcŃiei „bazin de înot acoperit”. 

Art.3. – Predarea terneului se va face în condiŃiile legii, pe baza unui 
protocol de predare-primire între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi SC COMPANIA 
NAłIONALĂ DE INVESTIłII SA. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- SC COMPANIA NAłIONALĂ DE INVESTIłII SA 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 3218  Jimbolia, 
nr.topo.262/1/1 /1  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2627 din 21 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului 
cuprins în CF 3218 Jimbolia,   cu nr.topo.262/1/1/1, având o suprafaŃă de 5674 mp. în trei 
parcele după cum urmează:   

- nr.top.262/1/1/1/1 în suprafaŃă de 5354 mp; 
- nr.top.262/1/1/1/2 în suprafaŃă de 200 mp; 
- nr.top.262/1/1/1/3 în suprafaŃă de 120 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 3218 Jimbolia,   cu 

nr.topo.262/1/1/1, având o suprafaŃă de 5674 mp. în trei parcele după cum urmează:   
- nr.top.262/1/1/1/1 în suprafaŃă de 5354 mp; 
- nr.top.262/1/1/1/2 în suprafaŃă de 200 mp; 
- nr.top.262/1/1/1/3 în suprafaŃă de 120 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 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 3218  Jimbolia, 
nr.topo.259/3/2/1 /1  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2672 din 21 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului 
cuprins în CF 3218 Jimbolia,   cu nr.topo.259/3/2/1/1, având o suprafaŃă de 3.529 mp. în 
două parcele după cum urmează:   

- nr.top.259/3/2/1/1/1 în suprafaŃă de 3.000 mp; 
- nr.top.259/3/2/1/1/2 în suprafaŃă de 529 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 3218 Jimbolia,   cu 

nr.topo.259/3/2/1/1, având o suprafaŃă de 3.529 mp. în două parcele după cum urmează:   
- nr.top.259/3/2/1/1/1 în suprafaŃă de 3.000 mp; 
- nr.top.259/3/2/1/1/2 în suprafaŃă de 529 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 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 9304  Jimbolia, 
nr.topo.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2671 din 21 MARTIE 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului 
cuprins în CF 9304 nr.topo. 257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2 având o suprafaŃă de 4.904 
mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/1 în suprafaŃă de 3.000 mp; 
- nr.top.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/2 în suprafaŃă de 1.904 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 9304 nr.topo. 257/1/2, 
259/3/2/2, 259/3/2/1/2 având o suprafaŃă de 4.904 mp. în două parcele după cum 
urmează:   

- nr.top.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/1 în suprafaŃă de 3.000 mp; 
- nr.top.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/2 în suprafaŃă de 1.904 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.86 din 27 martie  2008                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                                  Scrob Radu-Nicolae  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 



 
ROMANIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare  pentru terenul concesionat, 
aflat în patrimoniu privat al oraşului, ce urmează a fi vândut 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.103/31.10.2000 

şi  referatul nr.2710 din 25 martie 2008  al serviciului urbanism , amenajarea teritoriului 
şi registrul agricol prin care se propune însuşirea de către Consiliul local al oraşului 
Jimbolia a raportului de evaluare pentru terenul concesionat, aflat în patrimoniul privat al 
oraşului, conform raportului  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 însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul concesionat,  

după cum urmează : 
Adresa 
terenului  

Nr.
crt. 

DENUMIREA 
CONCESIONA-
RULUI Obiectivul 

construit 
 
 

Nr. 
CF 

Nr. 
Top 

Zona 
de 
înca-
drare 
a tere-
nului 

Data 
întoc-
mirii 
raportu-
lui de 
evalua-re 

Supra- 
faŃa 
totală a 
tere-
nului  
   (mp) 

Valoarea 
totală 
     (lei) 
fără TVA 

Ştefan cel 
Mare f.n. 

1 SC SALMA 
COMPANY 
SRL ConstrucŃie 

anexă 

 
10403 

 
262/1/1
/2 

 
C 

 
20.03.20
08 

 
2070 

 
23.225 

 
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. 87 din 27 martie  2008                                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Scrob Radu-Nicolae  
 
     CONTRASEMNEAZĂ 
             SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 
   



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 

Jimbolia, str.Ştefan cel Mare f.n., nr.cadastral 262/1/1/2 
  
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 

nr.  2592  din 25 martie 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, str.Ştefan cel Mare f.n., identificat prin CF nr.10403, top.262/1/1/2 în suprafaŃă 
de 2070 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.  Ştefan cel Mare f.n. 
CF nr.10403, 
nr.top.262/1/1/2 

 
SC SALMA 
COMPANY SRL 

 
2070 

23.225 lei 
(3,01 
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  ; 
- D-lui Brânzaş Florian  

 
Nr.88/ 27 martie  2008                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINłA 
                         Scrob Radu-Nicolae                       
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.2578  din 27 MARTIE 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  27 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 privind aprobarea acordării de tichete cadou salariaŃilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.56 cu unanimitate de voturi 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.57 cu unanimitate de voturi 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.1876-

1877/1/1/1 cuprinsă în CF nr.4677 Jimbolia., str.L.Rebreanu nr.24. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.58 cu unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.1726 

cuprinsă în CF nr.6701 Jimbolia., str.I.Slavici nr.77. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.59 cu unanimitate de voturi 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.1769 

cuprinsă în CF nr.88 Jimbolia., str.Republicii nr.25. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.60 cu 12 voturi”pentru” şi 3 abŃineri 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.10029/1/1 

cuprinsă în CF nr.3757 Jimbolia., în suprafaŃă de 95.023 mp. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.61 cu unanimitate de voturi 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.3603/1 

cuprinsă în CF nr.320 Jimbolia., în suprafaŃă de 27.868 mp. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.62 cu unanimitate de voturi 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării imobilului din Jimbolia, 

str.Republicii nr.20 înscis în CF 8668 Jimbolia, nr.top.1776-1777/II/A. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.63 cu unanimitate de voturi 

9. Proiect de hotărâre privind unificarea unor  apartamente din imobilul situat în 

Jimbolia, str.C.Timişorii nr.34, înscris în CF nr.7391, nr.topo.2270. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.64 cu unanimitate de voturi 

10. Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor având nr.top.12848/1 cuprins în 

CF nr.9511 Jimbolia , nr.top.12848/2 cuprins în CF nr.9532 Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.65 cu unanimitate de voturi 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării terenului înscris în CF nr.3207, nr.top.4266/1/1/1/1/2 în 

suprafaŃă de 1258 mp.(teren baltă) 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.66 cu unanimitate de voturi 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării terenului înscris în CF nr.3207, nr.top.3782/2/3 în suprafaŃă de 
885 mp (str. Spre Sud). 



     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.67 cu unanimitate de voturi 

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării terenului înscris în CF nr.6290, nr.top.4267/2 în suprafaŃă de 

1116 mp.(str. Şt. Jager). 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.68 cu unanimitate de voturi 

14. Proiect de hotărâre privind diminuarea parcelei cu nr.top.4267 înscrisă în CF 

nr.6290- str.Ştefan Jager. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.69 cu unanimitate de voturi 

15. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului Sztoyko 

Marius, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, aflat în stare de insolvabilitate. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.70 cu unanimitate de voturi 

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

Vasile-Suraj, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11,  aflat în stare de insolvabilitate. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.71 cu unanimitate de voturi 

17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului Sztoyko 

Dorel, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11,  aflat în stare de insolvabilitate 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.72 cu unanimitate de voturi 

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

situat  în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.60, ap.1b-2b - cumpărat conf.prevederilor 

Legii nr.112/1995 -.Toderaş Viorel. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.73 cu unanimitate de voturi. 

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

situat  în Jimbolia, str.I.Slavici nr.44 - cumpărat conf.prevederilor Legii 

nr.112/1995 -.Pataki Tiberiu. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.74 cu unanimitate de voturi. 

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

situat  în Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr. 20, ap. 20 - cumpărat conf. 

prevederilor Legii nr.112/1995 - Ferariu Constantin. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.75 cu unanimitate de voturi. 

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

situat  în Jimbolia, str.T.Vladimirescu nr.120 - cumpărat conf.prevederilor 

Legii nr.112/1995 - Darie Constantin. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.76 cu unanimitate de voturi. 

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

situat  în Jimbolia, str. I. Slavici nr. 79 - cumpărat conf. prevederilor Legii 

nr.112/1995 - Cîrlig Vasile. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.77 cu unanimitate de voturi. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Microbuzului MERCEDES-

BENZ, înmatriculat sub nr. TM-24-NRW. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.78 cu unanimitate de voturi 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului din Jimbolia,    

str.Lorena nr.60. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.79 cu unanimitate de voturi 

25. Proiect de hotărâre privind unificarea apartamentelor nr.1 şi 2 din imobilul 

situat în Jimbolia, str. Lorena nr. 67-69. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.80 cu unanimitate de voturi 

26. Proiect de hotărâre privind dezafectarea unui hidrofor din incinta ştrandului 

orăşenesc Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.81 cu unanimitate de voturi 

27. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului înscris în CF nr.3211 Jimbolia, 

nr.topo.4919/1 în suprafaŃă de 5.855 mp cu terenul identificat cu nr.topo.4918 

în suprafaŃă de 330 mp. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.82 cu unanimitate de voturi 



28.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei 

NaŃionale pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 6.185 mp. cuprins în CF 

3211, nr.topo.4918, 1919/1. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.83 cu unanimitate de voturi 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.3218 

Jimbolia, nr.topo.262/1/1/1. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.84 cu unanimitate de voturi 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.3218 

Jimbolia, nr.topo.259/3/2/1/1. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.85 cu unanimitate de voturi 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.9304 

Jimbolia, nr.topo.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.86 cu unanimitate de voturi 

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

concesionat ce urmează a fi vândut. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.87 cu unanimitate de voturi 

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

concesionat din Jimbolia, str.Ştefan cel Mare f.n, nr.cadastral 262/1/1/2 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.88 cu unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 martie 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, absentează . d-l Nagy Ilie şi d-l 
Takacs Mihai. 

În continuare d-l Kaba prezintă  
ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect privind aprobarea acordării de tichete cadou salariaŃilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.1876-1877/1/1/1 cuprinsă în CF nr.4677 Jimbolia., 
str.L.Rebreanu nr.24. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.1726 
cuprinsă în CF nr.6701 Jimbolia., str.I.Slavici nr.77. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.1769 
cuprinsă în CF nr.88 Jimbolia., str.Republicii nr.25. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 
nr.top.10029/1/1 cuprinsă în CF nr.3757 Jimbolia., în suprafaŃă de 
95.023 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 
nr.top.3603/1 cuprinsă în CF nr.320 Jimbolia., în suprafaŃă de 27.868 
mp. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 
nr.top.4919/1 cuprinsă în CF nr.3211 Jimbolia., în suprafaŃă de 5.855. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării imobilului din 
Jimbolia, str.Republicii nr.20 înscis în CF 8668 Jimbolia, nr.top.1776-
1777/II/A. 

10. Proiect de hotărâre privind unificarea unor  apartamente din imobilul 
situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr.34, înscris în CF nr.7391, 
nr.topo.2270. 

11. Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor având nr.top.12848/1 
cuprins în CF nr.9511 Jimbolia , nr.top.12848/2 cuprins în CF nr.9532 
Jimbolia. 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 
concesionării terenului înscris în CF nr.3207 , nr.top.4266/1/1/1/1/2 în 
suprafaŃă de 1258 mp.(teren baltă) 

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 
concesionării terenului înscris în CF nr.3207 , nr.top.3782/2/3 în 
suprafaŃă de 885 mp (str.Spre Sud). 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 
concesionării terenului înscris în CF nr.6290 , nr.top.4267/2 în 
suprafaŃă de 1116 mp.(str.Şt.Jager). 
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15. Proiect de hotărâre privind diminuarea parcelei cu nr.top.4267 înscrisă 
în CF nr.6290- str.Ştefan Jager. 

16. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
Sztoyko Marius, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, aflat în stare de 
insolvabilitate. 

17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
Sztoyko Vasile-Suraj, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11,  aflat în stare de 
insolvabilitate. 

18. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
Sztoyko Dorel, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11,  aflat în stare de 
insolvabilitate 

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

20. Acord de principiu privind vânzare prin licitaŃie publică a terenurilor 
cuprinse în CF nr.3207 nr.topo.3782/2/1 şi nr.topo.3782/2/2 în 
suprafaŃă de 750 mp, respectiv 735 mp.(str.S.Sud). 

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

şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 
1. Depunerea jurământului de către d-l CIOFIAC CORNELIU. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Microbuzului MERCEDES-

BENZ, înmatriculat sub nr. TM-24-NRW. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării imobilului din Jimbolia, 

str.Lorena nr.60. 
4. Proiect de hotărâre privind unificarea apartamentelor nr.1 şi 2 din imobilul situat 

în Jimbolia, str.Lorena nr.67-69. 
5. Proiect de hotărâre privind dezafectarea unui hidrofor din incinta ştrandului 

orăşenesc Jimbolia. 
6. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului înscris în CF nr.3211 Jimbolia, 

nr.topo.4919/1 în suprafaŃă de 5.855 mp cu terenul identificat cu nr.topo.4918 în 
suprafaŃă de 330 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale 
pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 6.185 mp. cuprins în CF 3211, 
nr.topo.4918, 1919/1. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.3218 
Jimbolia, nr.topo.262/1/1/1. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.3218 
Jimbolia, nr.topo.259/3/2/1/1. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr.9304 
Jimbolia, nr.topo.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2. 

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

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 
din Jimbolia, str.Ştefan cel Mare f.n, nr.cadastral 262/1/1/2 
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 supune probării procesele verbale de la şedinŃele anteriore – şedinŃa 

ordinară din data de 21  februarie 2008 , cele extraordinare din 5 martie şi 14 martie 2008 
şi nefiind obiecŃii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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În continuare d-l NiŃoi, secretarul oraşului prezintă textul jurământului şi d-l 
Ciofiac Corneliu , rosteşte cuvântul “JUR”. 

D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea acordării de tichete cadou 
salariaŃilor din învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul 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, se vor acorda 2 tichete cadou pe trim.II.2008 din bugetul local şi pe măsură 
ce se vor indentifica  resursele financiare se vor acorda celelalte tichete. 

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 precizează că este o chestiune pe care nu o îŃelege, în 
discuŃiile anterioare a  propus să se acorde tichete cu “Ńârâita”, personal nu am fost de 
acord . S-a Ńinut şedinŃă la liceu şi s-a spus că nu sunt bani, ori dăm toate cele 7 tichete, 
ori nu dăm nimic, nu facem acum campanie electorală. Probema se pune de unde sunt 
“rupŃi” banii pentru cele 2 tichete, nu s-a spus în referat de unde se iau aceştia, dacă e un 
drept câştigat de angajaŃi nu mi se pare correct să fie “cerşit” . 

D-l Scrob supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate 
de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.56 
D-l Scrob prezintă  referatul pentru rectificarea bugetului local pe anul 

2008. 
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.                                                                                                                                                                                           
D-l Scrob  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.57 

               D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 
nr.top.1876-1877/1/1/1 cuprinsă în CF nr.4677 Jimbolia., str.L.Rebreanu nr.24. 

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

HOTĂRÂREA NR.58 
               D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 
nr.top.1726 cuprinsă în CF nr.6701 Jimbolia., str.I.Slavici nr.77. 
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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 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.59 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.1769 cuprinsă în CF nr.88 Jimbolia., str.Republicii nr.25 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

de hotărâre. 
D-l 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 despre acest teren a mai fost discuŃii în şedinŃa 

trecută . 
Intervine d-l Rakoczi şi precizează că d-l Mikla ar fi fost “dus în eroare”, nu a 

ştiut exact care este terenul aferent imobilului şi a construit o anexă pe terenul statului,şi 
acum din întreaga parcelă se dezlipeşte suprafaŃa pe care este construită această anexă. 

D-l Boldor arată că acum se face o regularizare a unei situaŃii existente, să fim 
corecŃi şi atunci să ajutăm pe fiecare. Îmi este suspect faptul că firma care a cumpărat 
terenul de la o persoană fizică, nu pe bani puŃini , a cumpărat probabil condiŃionat de a 
obŃine şi terenul din spate al statului, la un preŃ cum doreşte, fiind un teren înfundat, ar 
trebui să cumpere la acelaşi preŃ. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că este deacord cu cele spuse de d-l Bodor – punerea 
în legalitate, a construit illegal şi acum îl punem în legalitate, nu trebuie să căutăm 
greşelile, consider că am colaborat bine, noi trebuie să judecăm pentru legalitate, 
indiferent cine este, trebuia demolat, să participle la licitaŃie şi să-şi construiască ulterior. 

D-l Scrob prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 12 voturi 
„pentru” şi 3 abŃineri (d-l Boldor, d-l Scrob şi d-l Bura)şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.60 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.10029/1/1 cuprinsă în CF nr.3757 Jimbolia., în suprafaŃă de 95.023 mp 
(groapa de gunoi) 

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



 5 

HOTĂRÂREA NR.61 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.3603/1 cuprinsă în CF nr.320 Jimbolia., în suprafaŃă de 27.868 mp (uzina de 
apă). 

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

HOTĂRÂREA NR.62 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea reapartamentării imobilului 

din Jimbolia, str.Republicii nr.20, înscris  în CF.8668 Jimbolia, nr.topo.1776-
1777/II/A. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre, dar d-na Oprea care este proprietar al unui apartament în acest 
imobil are unele nemulŃumiri. În acest imobil există 5-6 apartamente În anii 1990-1991 s-
au vândut spaŃiile comerciale, OJCVL a vândut locuinŃele , dar nu a făcut apartamentare. 
Primăria  a  făcut apartamentare numai pentru spaŃiile cu altă destinaŃie şi de aceea s-a 
făcut o încurcătură, trebuia făcut apartamentarea pentru tot imobilul. 

Intervine d-na Oprea care apreciază faptul că se face apartamentarea acum , să 
poată toŃi cei care au cumpărat să se întabuleze, dar să se Ńină cont de situaŃia specială a 
imobilului – partea de la stradă este parter + etaj, există o scară interioară şi un  pod, pe 
când în curte sunt locuinŃe care nu au nimic comun cu scara interioar şi cu podul nostru, 
să se stabilească corect părŃile commune indivize, cei din curte nu au ce căuta pe scara 
noastră şi în podul nostru. 

.Intervine d-l Rakoczi şi precizează că în HCL se trec numai apartamentele , nu 
facem noi părŃile comune indivize, nu suntem implicaŃi în lucrarea cadastrală. 

Intervine d-l Gain şi precizează că HCL se referă numai la ap.2 – locuinŃe şi 
numai aici se face reapartamentare. 

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

HOTĂRÂREA NR.63 
D-l Scrob prezintă referatul privind unificare apartamentelor 1 şi 2 din 

imobilul situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr.34, înscris în CF nr.7391, 
nr.topo.2270. 

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care  avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 
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D-l 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.64 
D-l Scrob prezintă referatul privind alipirea terenurilor având 

nr.topo.12848/1 cuprins ăn CF nr.9511 Jimbolia , nr.topo.12848/2 cuprins în CF  
NR.9532 Jimbolia. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre şi precizează că este vorba de parcela de la cimitir, unde au fost 
dezlipiŃi 5000 mp pentru ferma de melci şi acum ne-a revenit terenul , facem unificare 
pentru a putea parcela pentru locuinŃe. 

D-l Boldor arată că aici se poate face PUZ şi se pot face drumuri de acces şi se 
pot face mai multe parcele. 

D-l Gain precizează că există aici PUZ, se vor face 2 drumuri de acces. 
D-l Bill prezintă raportul 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.65 
D-l Scrob prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării a terenului înscris în CF nr.3207 , nr.topo.4266/1/1/1/1/2 în suprafaŃă 
de 1258 mp (teren baltă) 

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

HOTĂRÂREA NR.66 
D-l Scrob prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării a terenului înscris în CF nr.3207 , nr.topo.3782/2/3 în suprafaŃă de 885 
mp (str.Spre Sud) 

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 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.67 
D-l Scrob prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării a terenului înscris în CF nr.6290 , nr.topo.4267/2 în suprafaŃă de 1116 
mp (str.Şt.Jager) 

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

HOTĂRÂREA NR.68 
Dl Scrob prezintă referatul privind diminuarea parcelei cu nr.topo.4267 

înscrisă în CF 6290 (str.Şt.Jager) 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre şi precizează că în CF această parcelă figurează cu 3825 mp, dar 
acum făcându-se din nou măsurători parcela este mai mică are numai 3608 mp, cu 217 
mp mai mică. 

D-l Bura întreabă unde este diferenŃa ? 
D-l Gain precizează că a fost o eroare de măsurare. 
D-l Boldor precizează că fiind vorba de o suprafaŃă de 217 mp, era chiar bună 

pentru o parcelă pentru tineri, darn u este în realitate. 
D-l Bill prezintă raportul 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.69 
D-l Scrob prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a 

debitorului SZTOIJKO MARIUS, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, aflat în stare de 
insolvabilitate. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că sunt 3 cazuri care sunt încarceraŃi în 
penitenciarul Timişoara, avem adresă de la Penitenciar şi nu mai pot plăti. 

D-l Boldor precizează că este vorba de 3 puşcăriaşi , dar suma este de 
aproximativ 10.000 lei, sumele nu au fost prescrise? 

D-l NiŃoi arată că încă nu au fost prescrise, dar şi acesta este un motiv pentru 
demersul nostru să nu fim acuzaŃi pentru prescripŃie. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.70 
D-l Scrob prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a 

debitorului SZTOIJKO VASILE-SURAJ, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, aflat în 
stare de insolvabilitate. 

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. 

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

HOTĂRÂREA NR.71 
D-l Scrob prezintă referatul privind scăderea din evidenŃa fiscală a 

debitorului SZTOIJKO DARIUS, din Jimbolia, str.MoŃilor nr.11, aflat în stare de 
insolvabilitate. 

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. 

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

HOTĂRÂREA NR.72 
D-l Scrob prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.Mărăşeşti nr.60 
ap.1b-2b – Toderaş Viorel . 

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

HOTĂRÂREA NR.73 
D-l Scrob prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.I.Slavici nr.44 – 
Pataki Tiberiu . 
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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 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.74 
D-l Scrob prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.T,Vladimirescu 
20,ap.2 – Ferariu Constantin . 

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

HOTĂRÂREA NR.75 
D-l Scrob prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.T.Vladimirescu 
nr.120 – Darie Constantin  . 

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

HOTĂRÂREA NR.76 
D-l Scrob prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent 

imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.I.Slavici nr.79, ap.2 – 
Cîrlig Vasile . 

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 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.77 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea închirierii microbuzului 

MERCEDES-BENZ , înmatricult sub nr.TM-24-NRW.  
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. 
D-l Boldor întreabă de ce se vine acum cu propunerea de  închiriere, deoarece 

noi l-am dat în folosinŃă gratuită SC PEISAJ HOSTA? 
D-l Giulvezan cum s-a stabilit această chirie de 100 lei/lună, nu există nici o 

bază de calcul., în cerere d-l Dema nu a oferit nici o sumă? 
Intervine d-l Kaba şi precizează că microbuzul s-a dat în administrare la SC 

PEISAJ HOSTA SRL pentru obŃinerea licenŃei de transport, primăria nu putea obŃine 
licenŃa, acum nu se mai aprobă licenŃă pe baza unui contract de comodat şi am fost 
nevoiŃi să recurgem la închiriere, şi să nu spunem „0 lei” am spun 100 lei. 

D-l Giulvezan întreabă de ce nu s-a scris în referat, ne întoarcem iar de unde am 
mai plecat, referate făcute superficial, dacă ar fi fost bine făcut nu ar mai fi fost nevoie de 
discuŃii inutile. 

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

HOTĂRÂREA NR.78 
D-l Scrob prezintă refratul privind apartamentarea imobilului din Jimbolia, 

str.Lorena nr.60. 
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 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.79 
D-l Scrob prezintă referatul privind aprobarea unificării apartamentelor 

nr.1 şi 2 din imobilul situat în Jimbolia, str.Lorena nr.67-69. 
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 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. 



 11 

Intervine d-l Boldor şi întreabă de ce se unifică? Un chiriaşi are 2 contracte pe 
două locuinŃe de stat? 

D-l Rakoczi precizează că aici este o singură familie care a primit extindere de 
spaŃiu şi pe apartamentul vecin când s-a eliberat şi acum doreşte să cumpere şi nu se 
poate fiind 2 apartamente. 

D-l Gain intervine şi precizează că este o singură familie cu contract pe tot 
spaŃiul, aşa cum a spus d-l Rakoczi a primit extindere. 

D-l Boldor arată că fiind în comisia socială, fiind vorba de o locuinŃă e firesc să 
se intereseze de ce se unifică, dacă în referat nu este scris clar. 

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

HOTĂRÂREA NR.80 
D-l Scrob prezintă referatul privind dezafectarea unui hidrofor din incinta 

ştrandului orăşenesc Jimbolia. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, precizînd că în CF , în spatele sălii de sport figurează un hidrofor, 
care de fapt nu mai există şi trebuie radiat . 

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

HOTĂRÂREA NR.81 
D-l Scrob prezintă referatul privind alipirea terenului înscris în CF nr.3211 

Jimbolia, nr.topo. 4919/1 în suprafaŃă de 5.855 mp cu terenul identificat cu 
nr.topo.4918 în suprafaŃă de 330 mp. 

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.82 
D-l Scrob prezintă referatul privind transmiterea în folosinŃă gratuită 

Companiei NaŃionale pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 6.185 mp. Cuprins 
în CF 3211, nr.topo.4918, 4919/1. 

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

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

D-l 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 Boldor întreabă – acum se transmite Companiei NaŃionale pentru investiŃii 
până se construieşte bazinul de înot şi după revine oraşului cu construcŃie cu tot? 

D-l Kaba precizează că se procedează la fel cu blocul de locuinŃe ANL, după 
terminarea construcŃiei revine  oraşului  terenul cu construcŃie cu tot. 

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

HOTĂRÂREA NR.83 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins 

în CF nr.3218 Jimbolia, nr.topo.262/1/1/1  
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

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

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.84 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins 

CF nr.3218 Jimbolia,  nr.topo.259/3/2/1/1. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

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

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.85 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins 

în CF 9304,Jimbolia, nr.topo.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2. 
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 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 prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.86 
D-l Scrob prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru 

terenul concesionat ce urmează a fi vândut. 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.3603/1 cuprinsă în CF nr.320 Jimbolia., în suprafaŃă de 27.868 mp (uzina de 
apă). 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre, precizând că este vorba de investiŃia din spiŃul dintre str.Ştefan cel 
Mare şi str.Spre Nord. 

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

HOTĂRÂREA NR.87 
D-l Scrob prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică , a 

terenului concesionat din Jimbolia, str. Ştefan cel Mare, f.n., nr.cadastral 261/1/1/2. 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.3603/1 cuprinsă în CF nr.320 Jimbolia., în suprafaŃă de 27.868 mp (uzina de 
apă). 

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

HOTĂRÂREA NR.88 
D-l Kaba prezintă referatul privind acordul de principiu pentru vânzarea 

prin licitaŃie publică a terenurilor cuprinse în CF 3207 nr.topo.3782/2/1 şi 
nr.topo.3782/2/2 în suprafaŃă de 750 mp, repsectiv 735 mp (str. Spre Sud). 

D-l Kaba precizează că cererea vine din partea firmei VOGT care doreşte să 
construiască birouri. 

Intervine d-l Boldor şi întreabă dacă este vorba de terenul pe care la ora actuală 
este PECO ? 

D-l Rakoczi precizează că este terenul din spate la PECO, între str.Spre Sud şi 
canal, PECO este proprietate privată, terenul este concesionat. 

D-l Scrob supune votului acordul de principiu pentru vânzare , prin licitaŃie 
publică şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Kaba prezintă cererea d-lui Sardeni care solicită aprobare pentru 
strămutarea statuii „Bela Bartok” şi a terasei din faŃa restaurantului din str.Republicii 
nr.37. 

Intervine d-l Horvat şi precizază că este imposibil să fie strămutată statuia, ce nu 
s-a ştiut de la început când a fost amplasată? 

D-l Giulvezan precizează că în situaŃia în care am aviza strămutarea acestei 
statui se va crea un precedent şi vor apărea şi alte solicitări, se crează un precedent care 
nu este de dorit. 

D-l Boldor intervine şi precizează că „fiind în minoritate în consiulu” este 
pentru strămutarea statuii, că oricum nu se va aproba. 



 14 

D-l Rakoczi precizează că această solicitare s-a discutat în comisia de urbanism 
şi o parte au fost „pentru” şi alŃii nu, dar o astfel de problemă nu s-a mai ridicat, nu s-a 
mai făcut aşa ceva. 

D-l Kaba precizează nu se poate face acest lucru, acum solicită să fie mutată 
într-o parte, peste un timp va face alte modificări la spaŃii şi poate solicită o altă 
strămutare, poate ar fi bine să fie „pusă pe roŃi”. 

Intervine d-l Radu şi precizează că terasa pentru care are aprobare era pentru 
bar, acum acolo nu mai este bar, terasa nu mai este necesară. 

D-l Boldor precizează că are aprobare pentru 2 terase. 
D-l Radu precizează că pentru centru oraşului noi am aprobat un PUZ, vom 

vedea care va fi situaŃia teraselor în centru. 
D-l Rakoczi precizează că probabil vor dispărea toate. 
D-l Boldor intervine şi arată că în situaŃia în care avem un PUZ, de ce nu i s-a 

dat răspuns de către seviciul de specialitate conf. PUZ, dacă aşa se pune problema eu sunt 
„pentru” strămutare. 

D-l Baziliuc precizează că acum este urât că terasa este în faŃa băncii, personal 
cred că în PUZ sunt prevăzute toate detaliile pentru zonă, trebuie să Ńinem cont de ce am 
votat, solicitarea nu este oportună, serviciul de specialitate să facă răspunsul în 
conformitate cu hotărârile pe care le avem. 

D-l Kaba precizează că această cerere a ajuns în discuŃia consiliului deoarece a 
fost adresată consiliului local, nu s-a dorit să se spună că nu a fost informat consiliul de 
dorinŃa d-lui Sardeni. 

D-l Boldor arată că dacă am lua o altă hotărâre, ne încălcăm pe noi înşine, am 
aprobat PUZ pentru centru. 

D-l Tabeică arată că trebuia informat d-l Sardeni de aprobarea PUZ-ului. 
D-l Rakoczi propune să i se facă răspuns – în sensul că în data de – s-a aprobat 

PUZ pentru centru. 
D-l Rakoczi prezintă în continuare cererea  d-lui Eparu care solicită aprobare 

pentru amplasarea unei terase în suprafaŃă de 40 mp,  în faŃa spaŃiului din str.T. 
Vladimirescu. 

D-l Rakoczi precizează că pentru amplasarea unei astfel de terase trebuie să aibă 
acordul vecinilor. 

Intervine d-l Gain şi precizează că este vorba de amplasarea unei terase în faŃa 
Şcolii generale şi este interzis prin lege, nu este acelaşi lucru cu terasa Lingli, deorarece 
la Ligli se servesc răcoritoare şi hamburger, nu bături alcoolice. 

D-l NiŃoi precizează că, pentru prima dată de când este la primărie, a fost sunat 
de d-na Racz şi a spus că este îndignată de solicitarea d-lui Eparu, nici când a deschis 
barul nu a solicitat acordul tuturor vecinilor, fam. Racz nu este de acord cu amplasarea 
unei astfel de terase şi va apela la toate formele legale pentru a împiedica construcŃia 
acestei terase. 

D-l Boldor propune să i se răspundă conf. legislaŃiei în vigoare, aşa cum a 
specificat d-l Gain. 

D-l Rakoczi prezintă în continuare referatul serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului prin care se propune practic dezlipirea unei suprafeŃe de  teren pentru d-l 
Stoian , care în anul 2000 a cumpărat garajul cu o suprafaŃă de 167 mp teren, dar atunci 
nu era făcută apartamentarea imobilului de care aparŃinea garajul. După apartamentare, 
conform suprafeŃei de construcŃie d-lui Stoian îi revine numai suprafaŃa de 50 mp, nu 167 
mp cât are în contract şi dumnealui nu se poate întabula cu construcŃie deoarece nu are 
suprafaŃa de teren din contract. 
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Intervine d-l Gain şi precizează că există 2 variante – să i se dea banii înapoi sau 
să dezmembrăm din terenul ce aparŃine de blocul 39, d-lui nu acceptă să i se dea banii 
doreşte suprafaŃa de teren pe care o are în contract. 

D-l NiŃoi precizează că acum practic se dă un acord de principiu pentru dezlipire 
să putem noi demara lucrarea, HCL se va face în şedinŃa următoare. 

D-l Baziliuc arată că în faŃa la VORO , în triunghi sunt amplasate două panouri 
publicitare care afectează foarte mult vizibilitate în circulaŃie, solicită să fi mutate într-o 
altă parte din zona respectivă. 

D-l Tabeică întreabă care este situaŃia investitorului care doreşte terenul în 
suprafaŃă de 3 ha. din spatele GrădiniŃei din str. Mărăşeşti ? este o oprtunitate pentru 
crearea de locuri de muncă şi pentru locuitorii acestui cartier. 

D-l Kaba precizează că se lucrează. 
D-l Radu întreabă care este situaŃia când un consilier local îşi dă demisia din 

partidul care l-a adus în această funcŃie, poate continua ca independent sau după 
retargerea sprijinului politic trebuie să elibereze şi funcŃia ? 

D-l NiŃoi precizează că odată cu demisia din partid,  partidul nu-i mai acordă 
sprijinul politic , încetează şi mandatul de consilier. 

D-l Radu arată că atunci nu poate rămâne independent, este vorba de d-l vice. 
D-l NiŃoi precizează că şi pentru d-l vice se aplică. 
D-l Boldor întreabă ce se întâmplă în situaŃia în care iese un consilier 

independent şi din anumite motive îşi dă demisia, cine vine în loc ? un alt independent? 
D-l Kaba precizează că se fac alegeri parŃiale. 
D-l NiŃoi precizează că un candidat independent este ca un partid, rămâne 

vacant postul şi se fac alegeri, nu are supleant. 
D-l Bura întreabă dacă nu este posibil în situaŃia în care sunt 2 candidaŃi 

independenŃi, iese unul şi în situaŃia demisiei nu poate ocupa locul celălalt? 
D-l NiŃoi precizează că nu au nici o legătură. 
Intervine d-l Boldor şi arată că la ora actuală se foloseşte pompa şi cu furtune se 

trage apa din anumite grădini, dar şanŃurile nefiind desfundate, apa nu circulă, după un 
timp ajunge tot în grădini, deci şanŃurile nu sunt funcŃionale, face lucrarea degeaba, astea 
sunt „chichiŃe electorale”, d-le primar nu faceŃi campanie electorală din primărie, pe banii 
contribuabililor, nu mi se pare corect, posibilitatea pe care o aveŃi dvs. nu o au toŃi 
candidaŃii. 

D-l Rakoczi întreabă care este situaŃia cu repararea drumurilor în oraş? 
Drumurile făcute anul trecut târziu au vreo garanŃie? Pe multe sunt deja gropi. 

D-l Kaba precizează că se vor repara. 
Intervine d-l Ciofiac şi arată că str. A. Cito s-a asfaltata până la un colŃ, care este 

situaŃia se va continua ? care este situaŃia cu străzile Grozăvescu şi GriviŃei se vor asfalta? 
La capătul străzii A. Cito, s-a îngrădit terenul din faŃa caselor, dar aici este groapa de 
gunoi a oraşului, gardul nu mai există şi e groaznic. 

D-l Kaba precizează că str.A.Cito nu s-a terminat, când vom avea bani se va 
continua lucrarea, iar în legătură cu terenul viran se va face curăŃenia de primăvară de 
către firma specializată. 

Intervine d-l Radu şi arată – cu stupoare a citit în ziarul Agenda Zilei că 
Consiliul Superior al Magistraturii nu a aprobat Judecătoria la Jimbolia, asta se datoreşte 
PSD care are conducerea instituŃiei, să se aibă în vedere. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că neexistenŃa Judecătoriei în Jimbolia  nu se poate 
imputa unui partid, nu faceŃi propagandă electorală, este o problemă Guvernamentală, nu 
este problema PSD ci problema Guvernului. 
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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  

 




