
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

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

nr.26/21.02.2008 , privind aprobarea demisiei din funcŃia de consilier local al d-lu 
MagheŃ Octavean şi SentinŃa Civilă nr.2938 din 10 martie 2008 a Judecătoriei Timişoara 
privind validarea mandatului de consilier pentru d-l Ciofiac Corneliu; 

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

locale nr.215/2001, republicată ; 
 

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

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

FINANCIARE  
             va avea următoarea componenŃă : 

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

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

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



 
IV. COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, PENTRU 

PROBLEME DE MUNCĂ, PROTECłIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI 

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

Art.2 – Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.4/24.01.2008 
Art.3. – Prezenta hotărârese comunică : 

- DirecŃiei controlul legalităŃii actelor şi contencios administrativ 
a Prefecturii judeŃului Timiş; 

- Compartimentului  administraŃie publică locală  ; 
- Celor prevăzuŃi la art.1. 

 
Nr. 94 din 9 aprilie 2008                              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          
        Banos Ioan  
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
             Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul    
„Reabilitarea staŃiei de epurare a apei potabile în oraşul 
Jimbolia” finanŃat de Programul Phare 2006 coeziune 
economică şi socială. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3383/ 10 aprilie 2008 al Serviciului 

urbanism şi amenajare teritorială,  prin care se propune aprobarea  studiului 
de fezabilitate pentru proiectul   „Reabilitarea staŃiei de epurare a apei 
potabile în oraşul Jimbolia” finanŃat de Programul Phare 2006 coeziune 
economică şi socială ; 

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 studiul de fezabilitate pentru proiectul   

„Reabilitarea staŃiei de epurare a apei potabile în oraşul Jimbolia” 
finanŃat de Programul Phare 2006 coeziune economică şi socială ”. 

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. 95 din  17 aprilie  2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 
       Banoş Ioan 
  
         
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 
alocarea cofinanŃării la  proiectul „Reabilitarea staŃiei de tratare a apei 
potabile în oraşul Jimbolia” în cadrul Programului Phare 2006 
coeziune economică şi socială 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 3423 din 11 aprilie 2008 al serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune aprobarea participării 
Consiliului local al oraşului Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanŃare la proiectul 
“Reabilitarea staŃiei de tratare a apei potabile în oraşul Jimbolia”în cadrul 
Programului Phare 2006 coeziune economică şi socială ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 

implementarea proiectului „Reabilitarea staŃiei de tratare a apei potabile în oraşul 
Jimbolia”în cadrul Programului Phare 2006 coeziune economică şi socială. 

Art.2. – Se alocă din bugetul local suma de 1.100.684,09 euro, 
reprezentând cota de cofinanŃare la proiectul „Reabilitarea staŃiei de epurare a apei 
potabile în oraşul Jimbolia”. 

Art.3  - Se alocă  din bugetul local suma de 451.912,04 euro  reprezentând 
cheltuieli neeligibile  aferente proiectului „ Reabilitarea staŃiei de epurare a apei potabile 
în oraşul Jimbolia”. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 

normative  şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul  Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală şi  ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  

 
 
Nr. 96  din 17 aprilie   2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                Banos Ioan  
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al oraşului Jimbolia 
în Consiliul Consultativ pentru sprijinirea activităŃii directorului  
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.3387 din 11 aprilie 2008 al biroului social prin care se 

propune desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al oraşului Jimbolia în  Consiliul 
consultativ pentru sprijinirea activităŃii directorului  Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia; 

łinând cont de prevederile art.7(1) din Regulamentul – cadru de organizare 
şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, aprobat prin  Anexa nr.2 din  HG 
nr.1007/2005; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. -  Se desemnează reprezentanŃii Consiliului local al oraşului Jimbolia 

în  Consiliul consultativ constituit în vederea sprijinirii   activităŃii directorului  
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, după cum urmează : 

1. D-l Horvat Iosif – consilier local; 
2. D-na Călina Sorina – inspector Primăria oraşului Jimbolia; 
3. D-na Paudics Tundike -  referent birou social; 
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 social 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- Celor prevăzuŃi la art.1  
 

Nr. 97 din 17 aprilie 2007    PREŞEDINTE DE ŞEDIN łĂ, 
       Banoş Ioan  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind organizarea Consiliului Consultativ pentru sprijinirea activităŃii 
directorului  Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.3393 din 11 aprilie 2008 al biroului social prin care se 

propune organizarea Consiliului consultativ pentru sprijinirea activităŃii directorului  
Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

łinând cont de prevederile art.7(1) din Regulamentul – cadru de organizare 
şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, aprobat prin  Anexa nr.2 din  HG 
nr.1007/2005; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. -  Se organizează Consiliul consultativ în vederea  sprijinirii   
activităŃii directorului  Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia, în următoarea 
componenŃă : 

4. D-l Horvat Iosif – consilier local; 
5. D-na Călina Sorina – inspector Primăria oraşului Jimbolia; 
6. D-na Paudics Tundike -  referent birou social; 
7. D-l Sebeşi Mihai – reprezentant Căminul pentru persoane vârstnice 

Jimbolia; 
8. D-na Igna Paraschiva – reprezentant Căminul pentru persoane vrstnice 

Jimbolia ; 
9. D-şoara Siminiuc Tatiana – reprezentant AsociaŃia umanitară „Inimă 

bună”; 
10. D-şoara Belmega Ioana – reprezentant AsociaŃia Microregională „Banat 

Ripensis”. 
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 social 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- Celor prevăzuŃi la art.1  
 

Nr. 98 din 17 aprilie 2007    PREŞEDINTE DE ŞEDIN łĂ, 
       Banoş Ioan  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.3388 din 11 aprilie 2008 al biroului social 

prin care se propune modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 

łinând cont de prevederile  Regulamentul – cadru de organizare 
şi funcŃionare a instituŃiilor de asistenŃă socială, aprobat prin    HG 
nr.1007/2005; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. -  Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare a   Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

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

actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Biroului social 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- CetăŃenilor prin afişare 

 
 
Nr. 99 din 17 aprilie 2007    PREŞEDINTE DE ŞEDIN łĂ, 
                   Banoş Ioan  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Privind acordarea îndemnizaŃiilor  pentru persoanele cu handicap grav. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.3259 din 8 aprilie 2008 al biroului social prin care se 

propune acordarea îndemnizaŃiilor pentru persoanele cu handicap grav, atât pentru 
asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru concediile de odihnă şi 
părinŃilor sau reprezentanŃilor legali ai copiilor cu handicap grav lunar ; 

łinând cont de prevederile Legii nr.448/2006, art.30,  art.36 alin.(3), art.41. 
alin.(3,4 şi 5) şi art.42 alin.(1,2,3) din HG nr.268/2007 privind aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, ale Ordinului nr.794/380/2002 privind 
aprobarea modalităŃii de plată a îndemnizaŃiei cuvenite părinŃilor sau reprezentanŃilor 
legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau 
reprezentantului său legal. ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.2 şi art.45 
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. -  Se  aprobă acordarea îndemnizaŃiilor pentru persoanele cu handicap 

grav în echivalent cu salariul net al asistentului personal, după cum urmează : 
- adultului cu handicap grav şi asistent personal – pe perioada concediului 
de odihnă a asistentului personal ; 
- părintelui sau reprezentantului  copilului cu handicap grav  - lunar. 
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 social 
- celor interesaŃi prin afişare şi presa locală 
 

Nr. 100 din 17 aprilie 2007    PREŞEDINTE DE ŞEDIN łĂ, 
       Banoş Ioan  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului NĂSTASE MARCEL 

aflat în stare de insolvabilitate. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.700/V din 9 aprilie 2008 al serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de 1.200 lei -  reprezentând 
PV amendă seria AT nr.1655633/09.05.2005 în sumă de 200  lei, PV amendă seria AU 
nr.0886341/29.122005 în sumă de 500 lei, PV amendă seria AU nr.0886340/29.12.2005 
în sumă de 200 lei, PV amendă seria AU nr.0886692/28.07.2006 în sumă de 300 lei -  
întocmite contribuabilului NĂSTASE MARCEL, cu ultimul domiciliu în Jimbolia, 
str.Gheorghe Doja nr.59, care a decedat la data de 12.02.2007; 

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 1.200 lei -  
reprezentând PV amendă seria AT nr.1655633/09.05.2005 în sumă de 200  lei, PV 
amendă seria AU nr.0886341/29.122005 în sumă de 500 lei, PV amendă seria AU 
nr.0886340/29.12.2005 în sumă de 200 lei, PV amendă seria AU nr.0886692/28.07.2006 
în sumă de 300 lei -  întocmite contribuabilului NĂSTASE MARCEL, cu ultimul 
domiciliu în Jimbolia, str.Gheorghe Doja nr.59, care a decedat la data de 12.02.2007. 

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. 101 din 17 aprilie  2008                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     

Banoş Ioan                        
                                                 
                                                               CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru vânzarea terenului situat în 
Jimbolia, cuprins în CF nr.9684, nr. nr.topo.509/1, 510, 511/1/1/5, în 
suprafaŃă de 29.073 mp. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3286 din 11 aprilie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune însuşirea raportului de evaluare pentru 
terenul înscris în CF nr.9684, nr.cadastral 509/1, 510, 511/1/1/5 în suprafaŃă de 29.073 
mp, ce urmează a fi vândut ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare  pentru terenul ce urmează a fi 

vândut, după cum urmează : 
Data 
întocmirii 
raportului 
de evaluare 

Nr. 
crt. 

Locul de 
amplasare a 
terenului 

Nr.CF Nr.topo Zona de 
încadrare 
a 
terenului 

PreŃ/mp 
Lei/euro 

Firma 

SuprafaŃa 
totală a 
terenului 
(mp) 

Valoarea 
terenului 
(nu include 
TVA) 
- lei -  

 
19,923 

 
08.04.2008 

1. Jimbolia,  
Str.Calea 
Mărăşeşti  

 
9684 
 

 
509/1, 
510, 
511/1/1/5 
 
 

 
 
C 
 

5,37 
Euro 

S.C.Alpexas 
S.R.L. 

 
 
29.073 

     579221 
Castel 
apă=18816 
TOTAL= 
598.037 

Art.1. – Prezenta hotărâre se comunică . 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeŃului Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală, 
-  Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
 

Nr. 102 din 17 aprilie 2008                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Banos Ioan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
               NiŃoi Ionel 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică deschisă a suprafeŃei de 29.073  mp. 
teren situat în Jimbolia, str.Calea Mărăeşti , înscris în CF nr.9684, 
nr.topo.509/1, 510, 511/1/1/5 , în vederea vânzării, pentru construirea unui 
obiectiv economic .- 
 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr.3285/ 11 aprilie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea vânzării a unei suprafeŃe de 29.073 mp teren , identificată prin CF 
nr.9684, nr.topo.509/1, 510, 511/1/1/5 , pentru construirea unui obiectiv economic, teren 
ce aparŃine domeniului privat al localităŃii şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(2) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică deschisă, în vederea vănzării , 

suprafaŃa de 29.073 mp teren, identificat prin CF nr.9684, nr.topo.509/1, 510, 511/1/1/5, 
pentru construirea unui obiectiv economic. 

Terenul menŃionat la  alin.1 aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art.2 – Anexa nr.1 – CAIET DE SARCINI şi Anexa nr.2 – 
INSTRUCłIUNI PENTRU OFERTANłI - fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 

Prefecturii judeŃului Timiş ; 
- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă socială ; 
- Serviciului urbanism , amenajarea teritoriului şi registrul agricol ; 
- CetăŃenilor prin presa  

 
 
 
Nr. 103 din 17 aprilie  2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 
                                                       Banoş Ioan 
       
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat 
în oraşul Jimbolia, str.Spre Vest nr.28  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.3253 din 8 

aprilie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Spre Vest nr.28 cuprins în C.F. 1153 
nr.topo.2802 în  suprafaŃă de 421 mp,  cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor 
Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei VOLENTER ANA     

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Spre Vest nr.28,   în suprafaŃă de 421 
mp., cuprins în C.F.nr.1153, nr.topo.2802 care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 320 mp.- curte   -  va plăti 
în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

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

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

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei Volenter Ana, Jimbolia, str.Spre Vest nr.28.  
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       Banos Ioan   
                             

                               CONTRASEMNEZĂ, 
  SECRETAR, 
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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.Vlad łepeş nr.12  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.3255 din 8 

aprilie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Vlad łepeş nr.12 cuprins în C.F. 2869 
nr.topo.433 în  suprafaŃă de 262 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 DEMA PETRU     a 

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Vlad łepeş nr.12,   în suprafaŃă de 262 
mp., cuprins în C.F.nr.2869, nr.topo.433 care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 38  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 Dema Petru, Jimbolia, str.V.łepeş nr.12. 
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       Banos Ioan   
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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.C.D.Gherea n.2  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.2486 din 9 

aprilie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.C.D.Gherea nr.2, cuprins în C.F. 3795 
nr.topo.1086 în  suprafaŃă de 212 mp,  cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor 
Legii nr.112/1995; 

łinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din 
Hotărârea Guvernului nr.11/1997; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei CRĂCIUNESCU 

EUFROSINA    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.C.D.Gherea nr.2,   în 
suprafaŃă de 212 mp., cuprins în C.F.nr.3795, nr.topo.1086 care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 98  mp.- curte   -  va plăti 
în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

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

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

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului judeŃul 
Timiş; 

- Serviciului  administraŃie publică locală şi asistenŃă socială; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei Crăciunescu Eufrosina, Jimbolia, str.C.D.Gherea nr.2 

  
Nr. 106 din 17 aprilie   2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                              

        
       Banos Ioan   
                             

                                                       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.71  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.3254 din 8 

aprilie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.I.Slavici nr.71, cuprins în C.F. 10358 
nr.topo.1717 în  suprafaŃă de 527 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 VALERIAN-

CADIOSCHI IOAN     a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.I.Slavici  
nr.71,   în suprafaŃă de 527 mp., cuprins în C.F.nr.10358, nr.topo.1717 care a cumpărat 
imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 589  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 Valerian Cadioschi Ioan, Jimbolia, str.I.Slavici nr.71 
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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.Mărăşeşti nr.58-60 ap.3/b cu 13% 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.3323 din 9 

aprilie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Mărăşeşti nr.58-60 ap.3/b  cu 13 % 
p.c.i. din suprafaŃa totală de 2405 mp., cuprins în C.F. col. 9228, ind.9232 
nr.topo.ind.512/III/B în  suprafaŃă de 313 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 ALISTAR IOAN     

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.58-60, ap.3/b, cu 13 % 
p.c.i. din suprafaŃa totală de 2405 mp.,   în suprafaŃă de 313 mp., cuprins în 
C.F.col.nr.9228, ind.nr.9232, nr.topo.ind.512/III/B 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 Alistar Ioan, Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.58-60 ap.3/b 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind  atribuirea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 15 ani a 
spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul Banatului 
Timişoara 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3449 din 14 aprilie 2008 al serviciului 

impozite şi taxe locale prin care se propune atribuirea în folosinŃă gratuită, 
pe o perioadă de 15 ani a spaŃiului Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul 
Banatului Timişoara; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se atribuie în folosinŃă gratuită, pe o perioadă de 15 ani  

spaŃiul din  Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul Banatului Timişoara . 
Atribuirea se va face pe baza contractului de comodat care se va 

încheia între Primăria oraşului Jimbolia şi Muzeul Banatului Timişoara. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a InstituŃiei 
Prefectului – JudeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- cetăŃenilor prin afişare 
- Muzeului Banatului Timişoara. 
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        Banos Ioan  
        CONTREASEMNEAZĂ, 
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ROMANIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea raportului de evaluare  pentru terenul  atribuit în 

conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, actualizată, propus spre 
vânzare 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.3506 din 15 aprilie 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 atribuit 
conform prevederilor Legii nr.15/2003, actualizată, aflat în patrimoniul privat al oraşului, 
conform rapoartului 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. 
Numele şi 
prenumele 
solicitantului 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 

Str.Salcâmilor 
nr.41/a 

1 TEODORESCU 
FLORIN-
CĂTĂLIN LocuinŃă  

 
9977 

 
4572/1/1 

 
D 

 
09.04.2008 

 
300 

 
7.344 

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. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului atribuit 
conf.prevederilor Legii nr.15/2003, actualizată, din  Jimbolia, str.Salcâmilor nr.41/a 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

                   Văzând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.82/15.06.2006 
privind atribuirea în folosinŃă gratuită, pe durata existenŃei construcŃiei, a terenului situat 
în Jimbolia, str.Salcîmilor nr.41/a şi referatul nr.  2731  din 15 aprilie 2008  al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune vânzarea directă 
a terenului  din Jimbolia, str. Salcâmilor nr.41/a,  identificat prin CF nr.9977, 
top.4572/1/1 în suprafaŃă de 300 mp. către Teodorescu Florin Cătălin ;  

łinând cont de prevederile art.6^1 din Legea nr.15/2003, actualizată; 
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 directă către Teodorescu Florin Cătălin , a 

terenului atribuit conf.prevederilor Legii nr.15/2003, actualizată, după cum urmează : 
 

Nr. 
Crt. 

Adresa, CF, nr.topo Cumpărător SuprafaŃa 
mp. 

PreŃ fără TVA 
       - lei -  

1.  Str.Salcâmilor nr.41/a Teodorescu Florin-
Cătălin 

300 7.344  (6,67 
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  ; 
- Numitului Teodorescu Florin-Cătălin 
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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.3470 din 15 aprilie 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 rapoartului 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 

Str.A.Iancu 
nr.32/C 

1 IATAN VASILE 

LocuinŃă  

 
9332 

 
3160/1/2 

 
C 

 
10.04.2008 

 
300 

 
6.909 

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. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, str.Avram Iancu nr.32/C 

  
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 

nr.  3470/1   din 15 aprilie 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi 
registrul agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului 
concesionat din Jimbolia, str.Avram Iancu nr.32/C identificat prin CF nr.9332, 
top.3160/1/2 în suprafaŃă de 300 mp;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.125 şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă vânzarea ,  fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 

– către concesionar , după cum urmează : 
 

Nr. 
Crt. 

Adresa, CF, nr.topo Cumpărător SuprafaŃa 
mp. 

PreŃ fără TVA 
       - lei -  

1.  Str.Avram Iancu nr.32/C Iatan Vasile 300 6.909  (6,27 
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  ; 
- Numitului Iatan Vasile  
 

Nr. 113 / 17 aprilei  2008                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                      
       Banos Ioan                        
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea raportului   de evaluare pentru diferenŃa de teren înscrisă 
în CF, ce aparŃine de locuinŃele cumpărate de chiriaşi, în baza Legii 

nr.112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând Hotărârea nr.101/2001 şi referatul nr.3464 din 15 aprilie 2008 al 
serviciului urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de 
evaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF ,ce aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaşi în baza 
Legii nr.-112/1995,  ce urmează a fi vândut proprietarilor construcŃiilor, fără licitaŃie publică, 
conform raportului de evaluare întocmit de către SC”NESLYD COMPANY”SRL, teren ce 
aparŃine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”c”, alin.(9), art.123 şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF , ce 
aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995 ce urmează a  fi vândut 
proprietarilor construcŃiilor ,după cum urmează : 
Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele  
solicitantului 

Adresa 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Data 
întocmirii 
rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 
Neslyd 
Company 

Supraf. 
teren 
atribuit 
gratuit 
(mp) 

Supraf. 
teren 
diferenŃă 
rezultat 
pt.vânza-
re 

Valoarea 
terenului    
(lei)  
fără TVA 

1. TOADER 
MĂRIOARA-
ANICA 

Str.Spre Nord 
nr.29 

2535 1376, 
1377 

28.01.2008 322 318 4.834 

   
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 
 

Nr. 114  din 17 aprilie 2008           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
            Banos Ioan 
                

CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren înscrise în CF 
cumpărătorului construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.23/23.03.2000 şi  

referatul nr.384 din 15 APRILIE   2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitei Toader Mărioara-Anica , prin care se stabileşte diferenŃa 
de teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF nr.2535 nr.top.1376-1377 în suprafaŃă de 
318 mp. cu o valoare de 4.834 lei,(4,03 euro/mp) stabilită conform raportului de evaluare 
întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

În temeiul prevederilor art.38 alin.(5) lit.”b” şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 , modificată şi completată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică către  TOADER 
MĂRIOARA-ANICA  a suprafeŃei de 318  mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în 
CF.2535 nr.topo.1376-1377 din Jimbolia, str.Spre Nord nr.29. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 4.834 lei,   
(4,03 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. __ din 17 APRILIE 2008 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcŃiei conform 
Legii nr.112/1995. 

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; 
- D-nei Toader Mărioara-Anica , Jimbolia, str.Spre Nord nr.29. 

  
 
Nr. 115 din 17 APRILIE  2008                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                    Banos Ioan  
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea diminuării suprafeŃei parcelei cuprinsă în CF 
nr.3211, nr.topo.4919/1. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3512 din 15 aprilie 2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
diminuarea suprafeŃei parcelei cuprinsă în CF 3211, nr.topo.4919/1, din  
Jimbolia,  de la 5855 mp. la 4.365, deoarece în CF figurează suprafaŃa de 
5.855 mp, iar în urma măsurătorilor efectuate pentru dezlipire a parcelei s-a 
constata că faptic este doar suprafaŃa de 4.365 mp , cu 1.490 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.3211, nr.topo.4919/1, Jimbolia , de la 5.855 mp la 4.365 mp, deci cu 
1.490 mp.mai puŃin. 

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. 116 din 17 aprilie   2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Banos Ioan  
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.3324   din 17 aprilie 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  17 APRILIE 2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier BANOS IOAN 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 16 
      A absentat  :  d-l consilier Takacs Mihai 

 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 

Reabilitarea, modernizarea staŃiei de tratare a apei potabile din oraşul Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.95 cu unanimitate de voturi 

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

şi alocarea cotei de cofinanŃare la proiectul Reabilitarea, modernizarea staŃiei 

de tratare a apei potabile din oraşul Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.96 cu unanimitate de voturi 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 

oraşului Jimbolia în  Consiliul consultativ pentru sprijinirea activităŃii 

Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.97 cu unanimitate de voturi. 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului consultativ pentru 

sprijinirea activităŃii Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.98 cu unanimitate de voturi 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizarea şi funcŃionare a Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.99 cu unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizaŃiei lunare persoanelor cu 

handicap grav. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.100 cu unanimitate de voturi 

7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului Nastase 

Marcel , din Jimbolia, str.Plopilor nr.1. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.101 cu unanimitate de voturi 

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

situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.cad.509/1, 510, 511/1/1/5 în suprafaŃă de 

29.073 mp. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.102 cu unanimitate de voturi 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea vânzării a 

terenului situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.cad.509/1, 510, 511/1/1/5 în 

suprafaŃă de 29.073 mp. pentru construire obiectiv economic. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.103 cu unanimitate de voturi 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.104 cu unanimitate de voturi 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.105 cu unanimitate de voturi 



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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.106 cu unanimitate de voturi 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.107 cu unanimitate de voturi 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.108 cu unanimitate de voturi 

                        15.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.94 cu unanimitate de voturi 

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 15 ani a 

spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş nr.15 către Muzeul Banatului Timişoara. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.109 cu unanimitate de voturi 

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

atribuit în conf.cu prevederile Legii nr.15/2003, actualizată. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.110 cu unanimitate de voturi 

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

în conf.cu prevederile Legii nr.15/2003, actualizată – str.Salcâmilor nr.41/a. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.111 cu unanimitate de voturi 

19.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.112 cu unanimitate de voturi. 

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

concesionat din Jimbolia, str.A.Iancu nr.32/c. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.113 cu unanimitate de voturi 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenŃa de 

teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor L.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.114 cu unanimitate de voturi 

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 

imobilului din Jimbolia, str.S.Nord nr.29, cumpărat conf.Legii nr.112/1995. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.115 cu unanimitate de voturi 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuării suprafeŃei parcelei cuprinsă în 

CF nr.3211, nr.topo.4919/1 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.116 cu unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 aprilie 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  16 consilieri, absentează  d-l consilier 
Takacs Mihai. 

 În continuare d-l Kaba prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 

proiectul Reabilitarea, modernizarea staŃiei de tratare a apei potabile 
din oraşul Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 
oraşului Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanŃare la proiectul 
Reabilitarea, modernizarea staŃiei de tratare a apei potabile din oraşul 
Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului 
local al oraşului Jimbolia în  Consiliul consultativ pentru sprijinirea 
activităŃii Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului consultativ pentru 
sprijinirea activităŃii Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 
de organizarea şi funcŃionare a Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea îndemnizaŃiei lunare persoanelor 
cu handicap grav. 

7. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitorului 
Nastase Marcel , din Jimbolia, str.Plopilor nr.1. 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru 
terenul situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.cad.509/1, 510, 511/1/1/5 în 
suprafaŃă de 29.073 mp. 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 
vânzării a terenului situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.cad.509/1, 510, 
511/1/1/5 în suprafaŃă de 29.073 mp. pentru construire obiectiv 
economic. 

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

11. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
12. Probleme curente ale Primăriei. 
13. Diverse. 

şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  comisiilor de specialitate 

ale consiliului local. 
2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 15 ani a 

spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş nr.15 către Muzeul Banatului Timişoara. 
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3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul atribuit 
în conf.cu prevederile Legii nr.15/2003, actualizată. 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului atribuit în 
conf.cu prevederile Legii nr.15/2003, actualizată – str.Salcâmilor nr.41/a. 

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

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului concesionat 
din Jimbolia, str.A.Iancu nr.32/c. 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenŃa de 
teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor L.112/1995. 

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 
imobilului din Jimbolia, str.S.Nord nr.29, cumpărat conf.Legii nr.112/1995. 

       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeŃei parcelei cuprinsă în CF 
nr.3211, nr.topo.4919/1. 

şi solicită îneperea şedinŃei cu pct.1 de la plus la ordinea de zi. 
Conform Hotărârii nr.99/09.04.2008 preşedinte de şedină pentru o perioadă de 2 

luni a fost ales d-l BANOS IOAN. 
Ordinea de zi cu completările făcute, supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate 

de voturi. 
D-l Banos supune aprobării procesele verbale de la şedinŃele anteriore – şedinŃa 

ordinară din data de 27 martie 2008 , cea extraordinară din 9 aprilie 2008 şi nefiind 
obiecŃii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că la şedinŃă sunt prezenŃi muncitori de la firma 
WITRONIK care doresc să-şi susŃină punctul de vedere privind vânzarea terenului din 
str.Mărăşeşti pentru construirea unei hale pentru această firmă, ar fi bine să fie ascultaŃi 
înainte de a ajunge punctul respectiv la ordinea de zi. 

D-l Banoş supune aprobării consiliului solicitarea d-lui primar, cu precizarea că 
acest proiect de hotărâre se va discuta atunci când va fi la rând conf.ordinii de zi , care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

În continuare are cuvântul d-l Conea, muncitor la WITRONIK care solicită 
înŃelegere din partea consiliului pentru vânzarea acestei suprafeŃe de teren către firma la 
care lucrează toŃi cei prezenŃi, având în vedere că prin această investiŃie se vor crea noi 
locuri de muncă în oraş. 

D-l Balogh, muncitor la WITRONIK precizează că la ora actuală în această 
societate, care are spaŃiu închiriat, îşi desfăşoară activitatea 140 muncitori. 

D-l Banoş mulŃumeşte celor prezenŃi şi îi asigură de tot sprijinul consiliului 
local. 

D-l Banos  prezintă proiectul de hotărâre privind modificare şi completarea 
comisiilor de specialitate ale consiliului local care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.94 
D-l Banoş prezintă  referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea staŃiei de tratare a apei potabile din 
oraşul Jimbolia. 

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

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

D-l Nagy 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.    

Intervine   d-l Boldor şi precizează că în data de 16 aprilie a avut loc dezbatere 
publică privind staŃia de epurare şi staŃia de tratare a apei potabile, lucruri impotrante 
pentru oraş, dar este vorba de ordinea în care se propun spre rezolvare. De la începutul 
mandatului de consilier din 2004, am tot încercat să susŃin revitalizarea reŃelei de 
distribuŃie a apei în oraş pentru care atunci era nevoie de 13 miliarde lei, dar nu a existat 
interes. Personal consider că degeaba facem staŃie de tratare a apei potabile dacă reŃeaua 
de distribuŃie este învechită şi din pământ se infiltrează apă, ar trebui să facem câte o 
staŃie de tratare “la fiecare acasă”. 

Aşa cum am mai spus de multe ori, întrebarea este ce trebuie făcut mai întâi ? – 
staŃia de tratare, staŃia de epurare, canalizarea sau reŃeaua de distribuŃie a apei. La ora 
actuală dorim să facem staŃia de tratare a apei pentru care vom face un credit bancar ce se 
va derula pe 15 ani şi firesc pentru altceva nu vor mai fi bani. Se spune că “ este ultimul 
tren” pentru depunerea de proiectelor pe finanŃări europene, da, dar să facem ce este mai 
urgent – reŃeaua de distribuŃie apă sau mai important pentru oraş ar fi canalizarea. La ora 
actuală aproape fiecare gospodărie are 2-3 hasnale, când plouă suntem aproape în 
imposibilitatea folosirii băilor. Aprobarea studiului de fezabilitate nu garantează  
aprobarea proiectului, dar nu am auzit un punct de vedere al consilierilor   privind 
înlcouirea reŃelei de distribuŃie a apei, dacă se dorea se făcea în 8 ani, se putea face un 
împrumut pentru 13 miliarde şi se schimba toată reŃeaua. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că problema de apă se-mparte în  – captare-
tratare-distribuŃie-canalizare-epurare. Problema de ce am gândit noi tratare şi epurare? 
Pentru că acum se pot accesa fonduri cu procent de ½ contribuŃie consiliu local şi ½ 
fonduri europene sau de la guvern, pentru celelalte componente dorim să luăm fonduri 
structurale la care contribuŃia noastră ar fi de 2 %. La ora actuală din necesarul pe judeŃ 
pentru aceste investiŃii de 600-800 milioane euro în primă fază vor veni numai 100 
milioane , de aceea am propus această ordine. Aşa cum am informat în adunarea 
cetăŃenească, la nivelul judeŃului s-a constituit o AsociaŃie non guvernamenttală de 
dezvoltare intercomunitară al cărei preşedinte este preşedintele consiliului judeŃean şi al 
doilea membru sunt eu, vom fi foarte aproape de bani , deci vom putea dirija bani către 
apă şi canal la Jimbolia. 

La ora actuală Jimbolia se confruntă cu lipsa forŃei de muncă, am propus această 
investiŃie la sfârşit de mandat decoarece noi nu-l angajăm, predăm proiectul, noul consiliu 
va avea posibilitatea de semnare sau nu. 

Intevine d-l Pop şi arată că este o mare plăcere că se discută în consiliu şi 
această problemă. Referitor la problema tehnică , puŃin ştiu că la Jimbolia, calitatea apei 
brute nu corespunde decât la limită, staŃia de tratare este depăşită. Prin această staŃie de 
tratare vom aduce apa la calitatea normelor româneşti, este necesară şi staŃia de epurare. 
Scopul investiŃiei este de a asigura igienico-sanitar rezerva de apă , nu am fi nici primii şi 
nici ultimii care procedează astfel, nu se poate rezolva decât prin împrumuturi. Problema 
este – dacă nu ai staŃie de tratare , nu se aprobă bani pentru apă şi dacă nu ai staŃie de 
epurare, nu se aprobă bani pentru canalizare.                                                                                                                                  

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

HOTĂRÂREA NR.95 
               D-l  Banoş prezintă referatul privind aprobarea participării Consiliului local 
al oraşului Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanŃare la proiectul 
“Reabilitarea,modernizarea staŃiei de tratare a apei potabile din oraşul Jimbolia. 

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

D-l Nagy 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 tot el este “oaia neagră” din punct de vedere 
tehnic se tratează apa, dar din punct de vedere chimic rămâne infestată bacteriologic, nu 
sunt înŃeles – noi vom bea în Jimbolia tot apă de proastă calitate, vom avea curŃile pline 
de apă, şanŃurile pline de apă, nu avem canalizare. Vom avea staŃie de tratare, staŃie de 
epurare şi nu vom avea apă. Nimeni nu ia în calcul faptul că din apa produsă se vinde 
numai 60 % , 40 % se pierde în pământ. 

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

HOTĂRÂREA NR.96 
               D-l Banoş  prezintă referatul privind desemnarea reprezentanŃilor 
Consiliului local al oraşului Jimbolia în Consiliul consultativ pentru sprijinirea 
activităŃii directorului Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.. 

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

HOTĂRÂREA NR.97 
D-l Banoş prezintă referatul  privind constituirea Consiliul consultativ 

pentru sprijinirea activităŃii directorului Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR.98 
D-l Banoş  prezintă referatul  privind  modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Căminului pentru persoane vârstnice 
Jimbolia. 

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

HOTĂRÂREA NR.99 
D-l Scrob prezintă referatul  privind acordarea îndemnizaŃiei lunare 

persoanelor cu handicap grav.. 
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 Nagy 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 Banoş  prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.100 
D-l Banoş  prezintă referatul privind  scăderea din e videnŃa fiscală a 

debitorului Năstase Marcel din Jimbolia, str.Plopilor nr.1. 
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 Nagy 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.101 
D-l Scrob prezintă referatul privind vânzarea , prin licitaŃie publică , a 

terenului din Jimbolia, str.Mărăşeşti, nr.topo.509/1, 510, 511/1/1/5 
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 Nagy 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 Tabeică şi mulŃumeşte colegilor pentru votul dat, avându-se în 

vedere faptul că acea zonă este de fapt groapa de gunoi a locuitorilor din zonă lucru ce nu 
dă bine având în vedere că lângă este grădinŃa din zonă. Prin acordul dat se va dezvolta şi 
zona noastră, aici sunt multe magazine mici şi nefiind locuri de muncă sunt pe cale de 
“dispariŃie”. 

Intervine d-l Bura care arată că este foarte bine să se dea acest teren, se vor 
construi în timp 3 hale de producŃie care vor asigura loc de muncă pentru aproximativ 
1000 muncitori.. 
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Intervine d-l Boldor şi precizează că de câte ori ridică o probleme este perceput 
c ă este împortivă, nu este aşa nu sunt înŃeles. La un jimbolian i se concesionează terenul 
şi abia după ce ridică contrucŃia i se vinde, fără licitaŃie publică, am propus să se facă aşa 
şi cu  investitor cum se procedează cu jimbolienii, se vinde direct , asta mă deranjează. 
Am dat exemlu cu Mayer care a cumpărat teren cu front stradal mare, l-a dezemembrat şi 
are trei parcele şi-l vinde el, după ce că suntem şi aşa săraci nici nu ştim să ne 
gospodărim. O altă problemă – tot astăzi vindem un teren pe str.Salcâmilor cu 6 euro/mp 
şi pe Mărăşeşti se vinde cu 5 euro/mp, care este zona mai bună? Eu consider că pe 
Mărăşeşti este o zonă mai centrală decât Salcâmilor. Din consiliu nimeni nu este 
împotriva fabricii ci asupra modului cum se vinde, dacă era concesiune, se construia şi 
apoi se vindea nu erau nici un fel de discuŃii. 

Intervine d-l Radu şi precizează că este regretabil că nu toŃi colegii citesc toate 
materialele din mapă şi prezintă extras din caietul de sarcini pentru vânzarea terenuluiu. 

Intervine d-l Kaba şi precizează că faptul că a lipsit de la şedinŃa extraordinară a 
fost perceput ca un reproş, dar am fost la Bucureşti cu alte probleme de serviciu, firma nu 
este interesată de concesiune. 

Intervine d-l Rakoczi şi precizează că acum se discută scoaterea la licitaŃie 
publică a acestui teren, deci poate participa cine doreşte. 

D-l Scrob prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 14 
voturi”pentru” şi 2 abŃineri (d-l Boldor şi d-l Scrob) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.103 
D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.S.Vest nr.28 – Volenter Ana  

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

HOTĂRÂREA NR.104 
D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.Vlad łepeş nr.12 – Dema Petru.  

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

HOTĂRÂREA NR.105 



 7 

D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 
terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.C.D.Gherea nr.2 – Crăciunescu Eufrosina.  

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

HOTĂRÂREA NR.106 
D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.I.Slavici nr.71 – Valerian-Cadioschi Ioan.  

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

HOTĂRÂREA NR.107 
D-l Banoş prezintă referatul privind darea în folosinŃă gratuită pe o 

perioadă de 15 ani a spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş nr.15 – Muzeului Banatului 
Timişoara. 

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 Nagy 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 fiind membru în comisia socială unde este 
f.f.greu şi având în vedere faptul că în cei 4 ani de mandate s-au rezolvat foarte puŃin 
cazuri de repartiŃii de locuinŃe de pe listele de priorităŃi şi acum dăm gratuit un imobil în 
care avem 2 chiriaşi. Este adevărat că imobilul este în paragină, dar aici avem aşa cum 
am spus 2 chiriaşi, ce vom face cu ei, chiar peste 2 ani vor fi evacuaŃi, unde se vor duce ? 
aşa fiind situaŃia vom fi nevoiŃi să le repartizăm locuinŃă fără a respecta listele, de ce să-i 
favorizăm pe aceştia? Am tot discutat şi când s-a pus problema să dăm Muzeului Banatul 
clădirea Muzeului Presei, dar după ce noi o renovaserăm, problema renovării acestei 
clădiri este cine o face ? Consiliul local sau Muzeul Banatului.. 

Intervine d-l Kaba şi arată că acest imobil de pe V.Babeş nr.15 a fost tot mereu 
în discuŃie, a fost chiar propunerea de demolare. Muzeul Banatului doreşte să facă aici 
ecocentru cultural, poate accesa fonduri europene decât pentru reabilitare clădiri în 
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valoare de 300.000 Euro, ori cu aceşti bani renovează şi chiar poate construi o clădire 
nouă, banii pentru cofinanŃare sunt ai Muzeului Banatului. 

D.-l Boldor precizează că dacă ar fi aşa uşor pentru reabilitare pe fonduri 
europene, pentru Policlinică se puteau accesa 5 milioane euro, puteam construi o 
policlinică nouă, dar dacă aşa se pune problema , atunci d-l primar trebuie să gândească 
rezolvarea locuinŃelor pentru cei 2 chiriaşi. 

Intervine d-l Rakoczi şi precizează că s-a mai pus problema construirii aici a 
unui centru SIDA, dacă de atunci se avea în vedere problema chiriaşilor şi ar fi făcut 
cereri pentru locuinŃă, ar fi fost pe tabele şi nu ar mai fi fost problemă. 

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

HOTĂRÂREA NR.109 
D-l Banoş prezintă referatul  însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 

atribuit conform Legii nr.15/2003, actualizată. 
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 Nagy 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 Banoş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.110 
D-l Banoş prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a 

terenului atribuit conf.prevederilor Legii nr.15/2003 – str.Salcâmilor nr.41/a 
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 Nagy 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 Banoş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimiatet de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.111 
Dl Banoş prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru 

terenul concesionat ce urmează a fi vândut. 
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 Banoş  prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.112 
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D-l Banoş prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 
terenului concesionat din Jimbolia, str.A.Iancu nr.32/c – Iatan 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. 

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

HOTĂRÂREA NR.113 
D-l Banoş prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru 

diferenŃa de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor 
Legii nr.112/1995.. 

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

HOTĂRÂREA NR.114 
D-l Scrob prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.Spre Nord nr.29 – Toader Mărioara. 

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.115 
D-l Scrob prezintă referatul  privind aprobarea diminuării  parcelei  

cuprinsă în CF 3211, nr.topo.4919/1.  
D-l Rakoczi precizează că la şrtand este vorba de trei parcele – parcela de la 

stradă până la sala de sport, parcela pe care este sala de sport şi parcela de la sala de sport 
până la terenul de tenis. Problema se pune că,  constructorul a depăşit parcela care era 
iniŃial pentru sala de sport şi astfel parcela care a rămas conform dezmembrării de la sala 
de sport până la terenul de tenis s-a micşorat cu suprafaŃa de 1490 mp, suprafaŃă care se 
regăseşte la sala de sport, suprafaŃa există dar într-o altă parcelă., comisia de urbanism av 
izează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care  avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

D-l Nagy 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 întreabă al cui este terenul ? 
D-l Kaba precizează că este al nostru, deoarece parcela aparŃine sălii de sport. 
D-l NiŃoi precizează că acest teren este domeniu public, deci nu se poate vinde 

şi ne revine tot nouă cu construcŃie cu tot. 
D-l Banoş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.116 
D-l Kaba prezintă referatul pri care se solicită amplasarea unor indicatoare de 

restricŃie viteză în faŃa unităŃilor preşcolare şi şcolare , cu precizarea că nu există avizul 
PoliŃiei. 

Referatul supus la vot, pentru acord de principiu, se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

D-l Kaba arată că faptul că nu a paticipat la şedinŃa extraordinară  i s-a părut ca 
un  reproş, dar am fost la Bucureşti cu probleme. D-l Marko Bela a trimis câte o carte 
pentru fiecare consilier local. 

D-l Boldor prezintă raportul de activitate pe 2007-2008. 
D-l  Tabeică informează că a demisionat din PDL şi va candida la alegerile 

locale consilier independent. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Banoş 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, 
           

   Banoş Ioan  
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




