
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.4333 din 13 mai 2008 al biroului buget, contabilitate prin care se 

propune rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
łinând cont de prevederile HG nr.364/2008 şi ale HG nr.482/2008; 
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 2008, după cum urmează:                                    
           MII LEI 
         COD  Trim.II 

VENITURI – TOTAL                  1.586,49 

1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06  690,00 
2. SubvenŃii pentru finanŃarea programelor multianuale prioritare 
    de mediu şi gospodărire  apelor     42.02.13  896,49 

CHELTUIELI – TOTAL                1 .586,49 

1. ÎnvăŃământ                    65.02   150,00 
 - bunuri şi servicii      65.02.20           150,00 
2. Cultură, recreere şi religie                   67.02   896,49 
 - cheltuieli de capital(spaŃii verzi)    67.02.71  896,49 
3. AsistenŃă socială       68.02   100,00 
 - bunuri şi servicii      68.02.20  100,00 
 Din care: 
 - asistenŃă acordată persoanelro în vârstă   68.02.04   50,00 
 - centrul de zi       68.02.50   50,00 
4. Transporturi       84.02   440,00 
 - bunuri şi servicii      84.02.20  240,00 
 - cheltuieli de capital      84.02.71  200,00 
 Din care : 
 - străzi        84.02.03.   440,00 

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. 117 din 15 mai  2008                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Banos Ioan 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel              
  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate 
acestora, aplicabile în anul fiscal 2009.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.3391 din 11 aprilie 2008  al serviciului impozite şi 
taxe locale prin care se  propune aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe 
asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2009; 

łinând cont de prevederile art.282 şi 288 din  Legea nr.571 /2003, cu 
modificările şi completările ulterioare,  privind Codul Fiscal; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impoziabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora în anul fiscal  2009, conform Anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului - 
judeŃul Timiş ; 

- compartimentului administraŃie publică locală  
- Serviciului impozite şi taxe locale  ; 
- CetăŃenlor prin afişare 

 
 
Nr. 118 din 15 mai 2008                             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Banos Ioan   
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ     
    SECRETAR, 

     NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 

 
privind majorarea tarifelor minime pentru concesionarea terenurilor pentru construcŃie, 
proprietatea  privată a oraşului- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.3867/24 aprilie 2008 prin care se propune majorarea 
tarifelor minime pentru concesionarea terenurilor destinate construcŃiei, din intravilan,  cu 
rata inflaŃiei(8,60 % în anul 2005, 4,87 % în 2006 şi 6,60 % pentru anul 2007), adică 
20 % faŃă de data ultimei majorări; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Începând cu data de 01.01.2009 se majorează tarifele minime 

pentru concesionarea terenurilor destinate construcŃiilor, în intravilan, cu  rata inflaŃiei în 
procent de 20 %, după cum urmează :  

                         PreŃurile de concesiune 
                                  (lei/mp/an) 

DestinaŃia construcŃiilor pe 
terenurile ce se concesionează 

Zona A Zona B Zona C Zona D 
 Terenuri pentru construcŃii 
destinate  activităŃilor 
economice 

 
1,56 

 
1,117 

 
0,94 

 
0,78 

Terenuri pentru construcŃii 
locuinŃe (inclusiv cele prevăzute 
la art.12 din Legea 
nr.50/1991,modificată),pentru 
construcŃii case de vacanŃă 

 
0,62 

 
031 

 
0,25 

 
0,23 

Art.2. – Se aprogă Hotărârea nr.116/16.12.2004. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă socială ; 
- CetăŃenilor prin presa locală şi afişare 
- CetăŃenilor prin presa locală . 

 
Nr. 119/15 mai 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
               Banoş Ioan 
      

CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

 



 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

 
privind majorarea chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă - 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.3868/24 aprilie 2008 prin care se propune majorarea 
chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă ,  cu rata inflaŃiei(8,60 % în 
anul 2005, 4,87 % în 2006 şi 6,60 % pentru anul 2007), adică 20 % faŃă de data ultimei 
majorări; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Începând cu data de 01.01.2009 se majorează chiriilor pentru 

spaŃiile cu altă destinaŃie decât cea de locuinŃă , cu  rata inflaŃiei în procent de 20 %. 
Tariful de închiriere se va calcula în euro la cursul BNR la data de întâi a 

lunii la care se face facturarea.  
Art.2. – Se aprogă Hotărârea nr.48/24.martie 2005. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă socială ; 
- CetăŃenilor prin presa locală şi afişare 
- CetăŃenilor prin presa locală . 

 
Nr. 120/15 mai 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
               Banoş Ioan 
      

CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitoarei VARGA ANA  aflată în stare de 
insolvabilitate. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.4232 din 12 mai 2008 al serviciului impozite şi taxe locale 
prin care se propune scăderea din evidenŃele fiscale a sumei de 5.40 lei -  reprezentând 
PV amendă seria AT nr.151219/30.07.2004 în sumă de 40  lei, PV amendă seria AU 
nr.0887375/29.03.2007 în sumă de 200 lei, PV amendă seria PCA 
nr.0044880/25.02.2007 în sumă de 200 lei, PV amendă seria AU nr.0887306/05.03.2007 
în sumă de 100 lei -  întocmite contribuabilei VARGA ANA , cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str.Vasile Lucaciu nr.2, care a decedat la data de 07.07.2007; 

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 540 lei -  reprezentând 
PV amendă seria AT nr.151219/30.07.2004 în sumă de 40  lei, PV amendă seria AU 
nr.0887375/29.03.2007 în sumă de 200 lei, PV amendă seria PCA 
nr.0044880/25.02.2007 în sumă de 200 lei, PV amendă seria AU nr.0887306/05.03.2007 
în sumă de 100 lei -  întocmite contribuabilei VARGA ANA , cu ultimul domiciliu în 
Jimbolia, str.Vasile Lucaciu nr.2, care a decedat la data de 07.07.2007. 

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. 121 din 15 mai   2008                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                          

Banoş Ioan                        
                                                          

                                     CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 

     Ionel NiŃoi 

 
 



ROMANIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂRE 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare  pentru terenurile concesionate, aflate 
în patrimoniu privat al oraşului, ce urmează a fi vândute 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.103/31.10.2000 
şi  referatul nr.4115 din 7 mai  2008  al serviciului urbanism , amenajarea teritoriului şi 
registrul agricol prin care se propune însuşirea de către Consiliul local al oraşului 
Jimbolia a rapoartelor de evaluare pentru terenurile concesionate, aflate în patrimoniul 
privat al oraşului, conform rapoartelor de evaluare întocmit de SC”NESLYD 
COMPANY”SRL;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(3) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se însuşesc rapoartele de evaluare pentru terenurile concesionate,  

după cum urmează : 
Adresa 
terenului  

Nr.
crt. 

DENUMIRE
A 
CONCESIO
NA-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.C.Timişor
ii nr.51 

1  
DREANA 
DORINA Anexe 

gospodăreşti  

 
10023 

 
1676/6/2 

 
C 

 
29.04.20
08 

 
315 

 
10.704 

Str.C.Coposu 
nr.2/a 

2. BOGOŞEL 
ANGELICA 
ŞI 
BOGOŞEL 
EMIL 
EUGEN 

Casă de 
locuit P+M 

 
8118 

 
4998/2 

 
D 

 
05.04.20
08 

 
300 

 
5.997 

Str.N.Bălcesc
u nr.21 

3. ROTARU 
GHIłĂ 

Casă de 
locuit P+M şi 
anexe 

 
10022 

 
4286/1 

 
D 

 
22.04.20
08 

 
450 

 
9.104 

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. 122 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 terenului concesionat din Jimbolia, 
str.Corneliu Coposu nr.2/a 

  

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 
nr.  2241   din 7 mai 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, str.Corneliu Coposu nr.2/a identificat prin CF nr.8118, top.4998/2 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.  JIMBOLIA; str.Corneliu 
Coposu nr.2/a 

Bogoşel Angelica şi 
Bogoşel Emil-Eugen 

300 5.997 (5,37 
euro/mp) 

Terenul prevăzut la alin.1 aparŃine domeniului privat al localităŃii şi nu a 
fost revendicat de foştii proprietari. 

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

normative şi contencios administrativ a Prefecturii judeŃului 
Timiş ; 

- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă socială ,  
- Serviciului urbanism  ; 
- NumiŃilor Bogoşel Angelica şi Emil-Eugen  
 

Nr. 123 / 15  mai  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 terenului concesionat din Jimbolia, 
str.N.Bălcescu nr.21 

  

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 
nr. 2909   din 7 mai 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, str.N.Bălcescu nr.21 identificat prin CF nr.10022, top.4286/1 în suprafaŃă de 
450 mp;  

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

 

HOTĂRĂŞTE 

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

concesionat – către concesionar , după cum urmează : 
 

Nr. 
Crt. 

Adresa, CF, nr.topo Cumpărător SuprafaŃa 
mp. 

PreŃ fără TVA 
       - lei -  

1.  JIMBOLIA; 
str.N.Bălcescu nr.21 

Rotaru GhiŃă 450 9.104 (5,56 
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 ROTARU GHITA  
 

Nr. 124 / 15  mai  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 terenului concesionat din Jimbolia, 
str.C.Timişorii nr.51 

  

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 
nr. 4115/1   din 7 mai 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaŃie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, str.Calea Timişorii nr.51 identificat prin CF nr.10023, top.1676/6/2 în suprafaŃă 
de 315 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.  JIMBOLIA; str.Calea 
Timişorii nr.51 

Dreana Dorina 315 10.704 (9,42 
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 DREANA DORINA  
 

Nr. 125 / 15  mai  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.4221 din 12 mai 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. IONESCU 
AURELIA şi 
MIRCEA 

Spre Est 
nr.24 

1494 2421, 
2422, 
2423, 
2424 

12.05.200
8 

670 543 9.378 

2. MERZSAN 
ECATERINA 

Ion Vidu 
nr.92 

3398 4158, 
4159 

22.04.200
8 

- 194 1.895 

3. JIVICI ELENA Liviu 
Rebreanu 
nr.1 

Col. 
595, 
ind. 
9460 

2178/I/A 22.04.200
8 

190 22   1.142 

   
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. 126 din 15 mai  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.4221/1 din 12 mai 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numiŃilor IONESCU AURELIA şi MIRCEA , prin care se 
stabileşte diferenŃa de teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF nr.1494,  nr.top.2421, 
2422, 2423, 2424 în suprafaŃă de 543 mp. cu o valoare de 9.378 lei,(4,64 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 IONESCU 

AURELIA şi MIRCEA  a suprafeŃei de 543  mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins 
în CF.1494,  nr.topo.2421, 2422, 2423, 2424 din Jimbolia, str.Spre Est nr.24. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 9.378 lei,   
(4,64 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. __ din 15 mai 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; 
- NumiŃilor IONESCU AURELIA şi MIRCEA  , Jimbolia, 

str.Spre Est nr.24  
 
Nr. 127 din 15 mai   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.2377 din 12 mai 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitei Merysan Ecaterina , prin care se stabileşte diferenŃa de 
teren rămasă pentru vânzare, ½ parte din terenul cuprins în CF nr.3398,  nr.top.4158 cu 
231 mp şi nr.topo.4159 cu 156 mp, adică 194 mp. cu o valoare de 1.1895 lei,(2,74 
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   MERZSAN 

ECTAERINA a cotei de ½ din terenul înscris în CF nr.3398, nr.topo.4158 cu 231 mp şi 
nr.topo.4159 cu 156 mp, în  suprafaŃă de 194 mp., ce constituie diferenŃa de teren cuprins 
în CF.nr.3398, situat în Jimbolia, str.Ion Vidu nr.92. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 1.895 lei,   
(2,74 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. __ din 15 mai 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 Merzsan Ecaterina, Jimbolia, str.I.Vidu nr.92 

  
 
Nr. 128 din 15 mai   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.620 din 12 mai 2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitei Jivici Elena , prin care se stabileşte diferenŃa de teren 
rămasă pentru vânzare, cuprins în CF col.nr.595, ind.9460, nr.top.2178/I/A în suprafaŃă 
de 22 mp. cu o valoare de 1.142 lei,(14,56 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  JIVICI ELENA a 

suprafeŃei de 22  mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF.col.nr.595, ind.9460 
nr.topo.2178/I/A din Jimbolia, str.Liviu Rebreanu nr.1, ap.1. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 1.142 lei,   
(14,56 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. __ din 15 mai 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 Jivici Elena , Jimbolia, str.Liviu Rebreanu nr.1,ap.1 

  
 
Nr. 129 din 15 mai   2008                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                    Banos Ioan  
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 2742  Jimbolia, 
nr.topo.981/2,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4114 din 7 mai 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezzlipirea  terenului cuprins în CF 
2742 Jimbolia,   cu nr.topo.981/2, având o suprafaŃă de 150 mp. în două parcele după 
cum urmează:   

- nr.top.981/2/1 în suprafaŃă de 110 mp; 
- nr.top.981/2/2 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 2742   Jimbolia, 
nr.topo.981/2, având o suprafaŃă de 150 mp., în două parcele după cum urmează: 

- nr.top.981/2/1 în suprafaŃă de 110 mp; 
- nr.top.981/2/2 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. 130 din 15 mai  2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Banoş Ioan 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 10119  Jimbolia, 
nr.topo.3400,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4114 din 7 mai 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului cuprins în CF 
10119 Jimbolia,   cu nr.topo.3400, având o suprafaŃă de 594 mp. în două parcele după 
cum urmează:   

- nr.top.3400/1 în suprafaŃă de 364 mp; 
- nr.top.3400/2 în suprafaŃă de 230 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 10119   Jimbolia, 
nr.topo.3400, având o suprafaŃă de 594 mp., în două parcele după cum urmează: 

- nr.top.3400/1 în suprafaŃă de 364 mp; 
- nr.top.3400/2 în suprafaŃă de 230 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. 131 din 15 mai  2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Banoş Ioan 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru construcŃie anexe 
gospodăreşti,  a  terenului  cuprins în CF nr.10119, nr.top.3400/2.- 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.4114  din 5 mai   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru construcŃie anexe gospodăreşti , a  terenului 
cuprins în CF nr.10119, nr.top.3400/2, în suprafaŃă de 230 mp.; 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 

230 mp. teren cuprins în CF nr.10119, nr.topo.3400/2, pentru construcŃie anexe 
gospodăreşti. 
                         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. 132 din  15  mai  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Banos Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru construcŃie anexe 
gospodăreşti,  a  terenului  cuprins în CF nr.7421, nr.top.1726/2.- 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.2190  din 7 mai   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru construcŃie anexe gospodăreşti , a  terenului 
cuprins în CF nr.7421, nr.top.1726/2, în suprafaŃă de 40 mp.; 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 

40 mp. teren cuprins în CF nr.7421, nr.topo.1726/2, pentru construcŃie anexe 
gospodăreşti. 
                         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. 133 din  15  mai  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Banos Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru construcŃie anexe 
gospodăreşti,  a  terenului  cuprins în CF nr.4677, nr.top.1876-1877/1/1/1/2.- 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.1972  din 7 mai   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru construcŃie anexe gospodăreşti , a  terenului 
cuprins în CF nr.4677, nr.top.1876-1877/1/1/1/2, în suprafaŃă de 274 mp.; 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 

274 mp. teren cuprins în CF nr.4677, nr.topo.1876-1877/1/1/1/2, pentru construcŃie anexe 
gospodăreşti. 
                         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. 134 din  15  mai  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Banos Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru realizare acces 
către terenul concesionat,  a  terenului  cuprins în CF nr.3218, nr.top.262/1/1/2.- 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.4111  din 7 mai   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru realizare acces către terenul concesionat, a  
terenului cuprins în CF nr.3218, nr.top.262/1/1/2, în suprafaŃă de 346 mp.; 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 

346 mp. teren cuprins în CF nr.3218, nr.topo.262/1/1/2, pentru realizarea acces către 
terenul concesionat. 
                         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. 135 din  15  mai  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Banos Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru realizare acces 
către construcŃia existentă,  a  terenului  cuprins în CF nr.3218, nr.top.262/1/1/3.- 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.4112/1  din 7 mai   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru realizare acces către construcŃia existentă, a  
terenului cuprins în CF nr.3218, nr.top.262/1/1/3, în suprafaŃă de 182 mp.; 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 

182 mp. teren cuprins în CF nr.3218, nr.topo.262/1/1/3, pentru realizarea acces către 
construcŃia existentă. 
                         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. 136 din  15  mai  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Banos Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru extindere 
construcŃie existentă,  a  terenului  cuprins în CF nr.9304 nr.top.257/1/2, 259/3/2/2, 
259/3/2/1/2/2.- 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.4112  din 7 mai   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie 
publică în vederea concesionării pentru extindere construcŃie existentă, a  terenului 
cuprins în CF nr.9304, nr.top257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/2, în suprafaŃă de 1904 mp.; 
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 

1904 mp. teren cuprins în CF nr.9304, nr.top257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/2, pentru 
extindere construcŃie existentă. 
                         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. 137 din  15  mai  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Banos Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care 
solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinŃe în conformitate 
cu prevederile Legii nr.15/2003, pe anul 2008 . 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.4080 din 6 mai 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea tabelului cu 
ordinea de prioritate a tinerilor care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei 
locuinŃe   şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.31/20.04.2006 , privind 
stabilirea criteriilor proprii de repartizare a terenurilor; 

łinând cont de prevederile art.4 din Legea nr.15/2003 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată; 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă tabelul nominal cu ordinea de prioritate pentru 

atribuirea de teren în vederea construirii unei locuinŃe, în baza prevederilor Legii 
nr.15/2003, pe anul 2008, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Nr. 138 din 15 mai 2008                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                               Banos Ioan   
      
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
              NiŃoi Ionel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIOA 
 

HOTĂRÂREA 
 

   privind aprobarea conturilor de execuŃie a bugetelor  pe anul 2007 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4332/13 mai 2008 al compartimentului buget, contabilitate prin care se 

propune aprobarea conturilor anuale de execuŃie a bugetelor pe anul 2007; 
În temeiul prevederilor art.57 din Legea 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 conturile anuale de execuŃie a bugetelor pe anul 2007 , după cum 
urmează: 
             CONTUL DE EXECUłIE A BUGETULUI LOCAL         
          LEI 
      Prevederi Prevederi Încasări 
      iniŃiale  definitive realizate 
 
VENITURI – TOTAL   20.654.000 21.916.000 15.311.863 
1. Impozit pe profit           14.000        14.000        12.694 
2. Impozit pe venit     -      140.000      183.837 
3. Cote defalcate din impozitul pe venit   3.472.000   3.827.000   3.852.175 
4. Impozite şi taxe pe proprietate    2.540.000   2.437.000   2.127.108 
5. Sume defalcate din TVA     4.798.000   5.867.000   5.352.541 
6. Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii          8.000          8.000         8.044 
7. Taxe pe servicii specifice          10.000        10.000       34.844 
8. Taxe pe utilizarea bunurilor       130.000      190.000     207.042 
9. Alte impozite şi taxe fiscale             -        50.000       40.711 
10. Venituri din proprietate        500.000      313.000     238.776 
11.Venituri din prestări servicii         18.000        18.000       40.095 
12.Venituri din taxe administrative         30.000        30.000       30.168 
13.Amenzi, penalităŃi şi confiscări         40.000      130.000     141.924 
14.Diverse venituri         200.000      200.000     253.714 
15.DonaŃii şi sponsorizări        100.000      100.000       86.263 
16.Venituri din valorificarea unor bunuri   7.597.000   5.277.000     413.029 
17.SubvenŃii de la bugetul de stat    1.197.000   3.305.000  2.288.898 
TOTAL CHELTUIELI   20.654.000 21.916.000 15.310.528 
1. AutorităŃi publice      2.222.000   3.076.000   2.392.717 
2. Alte servicii publice generale       866.000      916.000      367.399 
 - Serviciul de evidenŃă a persoanelor      174.000      174.000      110.623 
 - Serviciul de pompieri       692.000      742.000      256.776 
3. ÎnvăŃământ       5.124.000   8.402.000   6.211.332 
4. Sănătate              -         40.000        40.000 
5. Cultura, recreere şi religie     2.069.000   1.404.000   1.104.555 
 - biblioteci publice          95.000      125.000      104.299 
 - muzee           60.000      125.000      100.296 
 - casa de cultură     1.162.000      312.000      266.343 
 - sport          202.000      252.000      233.886 
 - întreŃinere grădini publice,parcuri      550.000      590.000      399.731 
6. Asigurări şi asistenŃă socială    1.923.000   1.279.000   1.045.149 



 - asistenŃă acordată pers. în vârstă      889.000          -             - 
 - asistenŃă socială în caz de invaliditate   426.000      426.000      388.312 
 - ajutor social         420.000      665.000      548.137 
 - alte cheltuieli de asistenta socială      188.000      188.000      108.700 
7. LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică   6.808.000   4.302.000   2.127.401 
 - locuinŃe         125.000        95.000        37.519 
 - alimentări cu apă     2.966.000      761.000        44.811 
 - iluminat public        250.000      250.000      240.124 
 - alte servicii de dezvoltare comunală  3.467.000   3.196.000   1.804.947 
8. ProtecŃia mediului        120.000      170.000        73.159 
 - salubritate        120.000      120.000        73.159 
 - canalizare             -         50.000  - 
9. Transporturi       1.522.000   2.327.000   
1.948.816 
 - străzi       1.460.000   2.260.000   1.887.753 
 - transport şcolar          62.000        67.000        61.063 
EXCEDENT                  1.335 
 
 CONTUL DE EXECUłIE A BUGETULUI  FONDURILOR EXTERNE 
     NERAMBURSABILE 
TOTAL VENITURI        270.000      270.000      179.543 
1. DonaŃii din străinătate         20.000        20.000  - 
2. SubvenŃii de la alte administraŃii      250.000      250.000      179.543 
TOTAL CHELTUIELI       270.000      270.000      133.385 
1. AutorităŃi publice             -         50.000        10.061 
2. Cultura, recreere şi religie       250.000      200.000      123.324 
3. AsistenŃă socială          20.000        20.000  - 
EXCEDENT                46.158 
 
 CONTUL DE EXECUłIE A BUGETULUI  INSTITUłIILOR PUBLICE 
   FINANłATE DIN VENITURI PROPRII 
 
TOTAL VENITURI         475.000      475.000       202.342 
1. Venituri din proprietate          15.000        15.000         11.872 
2. Venituri din prestări servicii       460.000      460.000       190.470 
TOTAL CHELTUIELI        475.000      475.000       169.016 
1. ÎnvăŃământ          100.000      100.000         89.346 
2. AsistenŃă socială        250.000       250.000                 - 
3. LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică       64.000         54.000          27.148 
4. Agricultură           15.000         15.000            1.677 
5. Alte acŃiuni economice         46.000         56.000          50.845 
EXCEDENT                  33.326 
 
  
 
 
CONTUL DE EXECUłIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 
             EVIDENłIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL 
 
TOTAL VENITURI         10.000          10.000  1.374 
1. Fond de rulment         10.000          10.000  1.374 
TOTAL CHELTUIELI        10.000          10.000       - 
1. AutorităŃi publice         10.000          10.000       - 
EXCEDENT                     1.374 

 
 



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 
- Compartimentului buget, contabilitate 

 
Nr. 139  din 15  mai 2008                                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          Banos Ioan 
 
     CONTRASMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA – JUDłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.V.Babeş nr.35  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.3452 din 8 
mai   2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.V.Babeş nr.35,  cuprins în C.F. 
nr..2846, nr.topo.3381, 3382,  în  suprafaŃă de 380 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  ION OVIDIU a 
terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.V.Babeş nr.35, în suprafaŃă de 380 mp. 
cuprins în C.F.2846, nr.top.3381, 3382 care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 2065 mp.(402 mp- curte şi 
1663 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 Ion Ovidiu , Jimbolia, str.V.Babeş nr.35. 
  

Nr. 140 din 15 mai    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.Republicii nr.59  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.4154 din 8 
mai   2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.Republicii nr. 59,  cuprins în C.F.  nr. 
6833, nr. topo. 2651,  în  suprafaŃă de 192 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  MERLOI 
GHEORGHE    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Republicii nr.59    în 
suprafaŃă de 192 mp., cuprins în C.F..nr.6833, nr.topo.2651 care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 45 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 Merloi Gheorghe, Jimbolia, Republicii nr.59 
  

Nr. 141 din 15 mai    2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     

       Banos Ioan   

                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 

       SECRETAR, 

       Ionel NiŃoi 

  



ROMÂNIA – JUDłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.I.I.de la Brad nr.1, ap..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.4153 din 8 
mai   2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str.I.I. de la Brad nr.1, ap.2, cu 56% p.c.i. 
din suprafaŃa de 3092 mp.,  cuprins în C.F. col. nr.4806, ind.10469 nr.topo.4931, 4932, 
14932/II,  în  suprafaŃă de 141 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  CONSTANTIN 
EMIL    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. I.I. de la Brad nr.1, ap.2 cu 
56 / p.c.i. din suprafaŃa de 3092 mp,   în suprafaŃă de 212 mp., cuprins în C.F.col.nr.4806, 
ind.104469, nr.topo.4931, 4932, 14932/II care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 1591 mp.(230 mp- curte şi 
1361 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 Constantin Emil, Jimbolia, I.I.de la Brad nr.1 
  

Nr. 142 din 15 mai    2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                     

       Banos Ioan   

                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 

       SECRETAR, 

       Ionel NiŃoi 



  

ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordul Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru trecerea  
gratuită în domeniul  public al oraşului  a Cinematografului şi a Grădinii 
de vară „Urania”(fost „Flacăra”) din Jimbolia, str.Republicii nr.37.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4149 din 7 mai 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune acordul Consiliului local 
pentru preluarea gratuită şi trecerea în domeniul  public al oraşului Jimbolia şi în 
administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia a Cinematografului şi a Grădinii de 
vară „Urania”(fost „Flacăra”), situat în Jimbolia, str.Republicii nr.37, înscris în CF 
nr.6896, nr,.topo.2235, în suprafaŃă totală de 3.467 mp; 

łinând cont de prevederile art.II din OUG nr.7/13.02.2008 pentru 
modificarea şi completarea OG nr.39/2005 , privind cinematografia a Legii nr.328/2006 
pentru aprobarea OG nr.39/2005, precum şi de faptul că obiectivele menŃionate mai sus 
sunt cuprinse în anexa 2 poz.282 şi 283 din ordonanŃa modificată şi completată;; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9), art.121 alin.(3)  şi 
art.45 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă preluarea gratuită a Cinematografului şi Grădinii de 
vară „Urania”(fost „Flacăra”) situat în Jimbolia, str.Republicii nr.37, înscris în CF 
nr.6896, nr.topo.2235, în suprafaŃă de 3.467 mp. şi trecerea acestuia în domeniul  public. 
al oraşului Jimbolia şi în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia. 

Art.2 – După preluare se va păstra obiectul de activitate ce se va desfăşura 
în cele două imobile, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României. 

Art.3 – Cu data  prezentei se anulează Hotărârea nr.197/2007, privind 
acordul Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru preluarea gratuită a  
Cinematografului şi a Grădinii de vară  „URANIA” (fost „Flacăra”), din Jimbolia, 
str.Republicii nr.37 de la ROMÂNIAFILM. 

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, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- cetăŃenilor prin afişare 
- ROMÂNIAFILM . 
 
 

Nr. 143 din 15 mai 2008            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Banoş Ioan    
       CONTREASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

 
privind modificarea unor taxe la activitatea autofinanŃată „COPIAT ACTE”. - 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.3235/7 mai 2008 prin care se propune majorarea 
taxelor practicate la activitatea autăfinanŃată „COPIAT ACTE”; 

łinând cont de prevederile art.30 din  Legea nr.27/2006 privind finanŃaele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Începând cu data de 01.06.2006 se majorează taxele practicate la 

activitatea autofinanŃată “COPIAT ACTE”, DUPĂ CUM URMEAZĂ : 
- xeros A4, A5, fără poză …………………….0,20 lei; 
- xerox A4, A5, cu poză ……………………...0,30 lei; 
- xerox A3, fără poză…………………………0,30 lei; 
- xerox A3, cu poză …………………………..0,40 lei; 
- cerere A5…………………………………….0,50 lei; 
- cerere A4…………………………………….1,50 lei 
Art.2. –  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

Hotărârea nr.16/23.01.2001.. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Serviciului administraŃie publică locală şi asistenŃă socială ; 
- CetăŃenilor prin presa locală şi afişare 
- CetăŃenilor prin presa locală . 

 
Nr. 144 /15 mai 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
               Banoş Ioan 
      

CONTRASEMNEAZĂ 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4378 din 14 mai  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea Listei de 
investiŃii pentru anul 2008 ; 

În temeiul prevederilor  art..38 alin.(4) lit.”d” şi  art.46 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008 , după 

cum urmează : 
- la Capitolul A – Lucrări în continuare, se suplimentează punctul „6” – 

Modernizare drumuri  cu suma de 45.000 lei, rezultând un TOTAL Cap. A de 
20.209.000 lei. 

- la Capitolul B – Lucrări noi, se introduce punctul „14” – „ÎnfiinŃare parc în oraşul 
Jimbolia” în valoare de 896.490 rezultând un TOTAL Cap. B de 7.276.490 lei şi 
un TOTAL GENERAL de 30.770.490 lei 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 

 
 
 
Nr. 145 din  15 mai   2008                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
         
         Banoş Ioan  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                                      NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind trecerea  unui imobil-teren în suprafaŃă de 600 mp. din oraşul 
Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF nr.3218 Jimbolia, nr.topo.262/1/1 din 
domeniul privat al oraşului Jimbolia şi din administrarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia, în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AgenŃia de PlăŃi şi 
intervenŃie pentru Agricultură – Centrul JudeŃean Timiş, pentru amplasarea 
unei construcŃii tip modular cu destinaŃia de sediu pentru Centrul Local 
Jimbolia. 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând solicitarea nr.141/25.04.2008 a Guvernului României, reprezentat prin 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi  referatul nr. 4377 din 14 mai 2008 al 
serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
trecerea unui imobil-teren în suprafaŃă de 600 mp. din oraşul Jimbolia, str.Spre Nord , 
înscris în CF nr.3218 Jimbolia, nr.topo.262/1/1 din domeniul privat al oraşului Jimbolia şi 
din administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, în domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AgenŃia de PlăŃi şi 
intervenŃie pentru Agricultură – Centrul JudeŃean Timiş, pentru amplasarea unei 
construcŃii tip modular cu destinaŃia de sediu pentru Centrul Local Jimbolia ; 

    În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) şi art.12 alin.(1) şi (2)  din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic; 

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

 
    HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă trecerea imobilului-teren în suprafaŃă de 600 mp. din oraşul 
Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF nr.3218 Jimbolia, nr.topo.262/1/1 din domeniul 
privat al oraşului Jimbolia şi din administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale – AgenŃia de PlăŃi şi intervenŃie pentru Agricultură – Centrul JudeŃean Timiş, 
pentru amplasarea unei construcŃii tip modular cu destinaŃia de sediu pentru Centrul 
Local Jimbolia. 

Art.2. – Predare-primirea imobilului, transmis potrivit art.1 se face pe bază de 
protocol încheiat între Consiliul Local al Oraşului Jimbolia şi AgenŃia de PlăŃi şi 
IntervenŃie pentru Agrucltură – Centrul JudeŃean Timiş. 

Art.3. – Primarul va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri, prin semnarea 
Protocolului de predare-primire încheiat cu reprezentantul legal a Centrului JudeŃean. 
A.P.I.A. Timiş. 

Art.4. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.158/04.09.2007. . 
Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- APIA – Sucursala jud.Timiş; 

Nr. 146 din  15 MAI 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
         Banos Ioan  
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                                      NiŃoi Ionel  
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2008 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.4334 din 13 mai 2008 al biroului buget, contabilitate prin care se 

propune rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008; 
łinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice ; 
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 fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2008, după cum urmează:                                     
           MII LEI 
         COD  Trim.II 

VENITURI – TOTAL               3.000,00 

1. DonaŃii de la alte administraŃii     44.08.03       3.000,00 

CHELTUIELI – TOTAL              3.000,00 

1. AutorităŃi publice       51.08          2.200,00 
 - cheltuieli de capital      51.08.71       2.200,00 
2. LocuinŃe, servici şi dezvoltare publică    70.08             800,00 
 - cheltuieli de capital      70.08.71 800,00 

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. 147 din 15 mai  2008                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Banos Ioan 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           

ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului  din Jimbolia, nr.topo.A369/1,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4402 din 15 mai 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului din Jimbolia,   cu 
nr.topo.A369/1, având o suprafaŃă de 301.800 mp. în trei parcele după cum urmează:   

- nr.top.A369/1 în suprafaŃă de 293739 mp; 
- nr.top.A369/1/2 în suprafaŃă de 7713 mp; 
- nr.top.A369/1/1/3 în suprafaŃă de 348 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 din Jimbolia,   cu nr.topo.A369/1, 

având o suprafaŃă de 301.800 mp. în trei parcele după cum urmează:   
- nr.top.A369/1 în suprafaŃă de 293739 mp; 
- nr.top.A369/1/2 în suprafaŃă de 7713 mp; 
- nr.top.A369/1/1/3 în suprafaŃă de 348 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. 148 din 15 mai  2008                             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Banoş Ioan 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
                NiŃoi Ionel  

          



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.3921  din 15 mai 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  15 MAI 2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier BANOS IOAN 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 15 
      Au absentat  :  d-l consilier Bill Zoltan şi d-l Horvat Iosif 

 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.117 cu 14 voturi „pentru” şi o 

abŃinere. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2009. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.118 cu unanimitate de voturi 

3. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor minime pentru concesionarea 

terenurilor pentru construcŃie, proprietatea privată a oraşului. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.119 cu unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie 

decât cea de locuinŃă cu 20 %. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.120 cu unanimitate de voturi 

5. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitoarei Varga 

Ana, din Jimbolia, str.Vasile Lucaciu nr.2. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.121 cu unanimitate de voturi 

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

concesionate ce urmează a fi vândute. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.122 cu unanimitate de voturi 

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

concesionat din Jimbolia, str. Corneliu Coposu nr.2/a. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.123 cu unanimitate de voturi 

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

concesionat din Jimbolia, str. N.Bălcescu nr.21. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.124 cu unanimitate de voturi 

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

concesionat din Jimbolia, str.C.Timişorii nr.51. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.125 cu unanimitate de voturi 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru diferenŃa 

de teren înscrisă în CF aferent imobilelor cumpărate conf.prevederilor 

L.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.126 cu unanimitate de voturi 

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

imobilului din Jimbolia, str.S.Est nr.24, cumpărat conf.Legii nr.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.127 cu unanimitate de voturi 

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

imobilului din Jimbolia, str.I.Vidu nr.90, cumpărat conf.Legii nr.112/1995. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.128 cu unanimitate de voturi 

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

imobilului din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.1, cumpărat conf.Legii nr.112/1995 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.129 cu unanimitate de voturi 



 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.981 cuprinsă 

în CF nr.2742 Jimbolia., str.Mărăşeşti nr.39. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.130 cu unanimitate de voturi 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.3400/2 

cuprinsă în CF nr.10119 Jimbolia., str.M.Eminescu . 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.131 cu unanimitate de voturi 

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

terenului din Jimbolia, str.M.Eminescu, înscris în CF nr.10119, nr.top.3400/2. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.132 cu unanimitate de voturi 

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

terenului din Jimbolia, str.I.Slavici nr.77, înscris în CF nr.7421, nr.top.1726/2. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.133 cu unanimitate de voturi 

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

terenului din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.24, înscris în CF nr.4677, 

nr.top.1876-1877/1/1/1/2. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.134 cu unanimitate de voturi. 

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

terenului din Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF nr.3218, nr.top.262/1/1//2 

şi nr.top. 262/1/1/1/3. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.135 cu unanimitate de voturi 

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

terenului din Jimbolia, str.Spre Nord, înscris în CF nr.3218, nr.top.262/1/3,      

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.136 cu unanimitate de voturi. 

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

terenului din Jimbolia, str.Spre Nord, înscris în CF nr.1904, nr.top.257/1/2, 

259/3/2/2, 259/3/2/1/2/2. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.137 cu unanimitate de voturi. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a 

tinerilor  care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinŃe în 

conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, pe anul 2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.138 cu unanimitate de voturi 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie pe anul 2007. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.139 cu unanimitate de voturi. 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995.- str.V.Babeş nr.35 – Ion 

Ovidiu. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.140 cu unanimitate de voturi 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.Republicii nr.59-Merloi 

Gheorghe.. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.141 cu unanimitate de voturi 

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

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.I.I.de la Brad – Constantin 

Emil.. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.142 cu unanimitate de voturi 

27. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al oraşului Jimbolia 

pentru trecerea gratuită a Cinematografului şi a Grădinii de vară „Urania” (fost 

„Flacăra”) din Jimbolia, str.Republicii nr.37 în domeniul public al oraşului . 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.143 cu 14 voturi „pentru” şi o 

abŃinere. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea unor taxe la activitaea autofinanŃată 
„COPIAT ACTE”. 



      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.144 cu 14 voturi „pentru” şi o 

abŃinere. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiŃii pe anul 2008. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.145 cu unanimitate de voturi 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaŃă de 600 mp. 

din oraşul Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF nr.3218 Jimbolia, 

nr.topo.262/1/1 din domeniul privat al oraşului Jimbolia şi din administrarea 

Consiliului local al oraşului Jimbolia, în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AgenŃia de PlăŃi 

şi intervenŃie pentru Agricultură – Centrul JudeŃean Timuiş, pentru amplasarea 

unei construcŃii tip modular cu destinaŃia de sediu pentru Centrul Local 

Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.146 cu unanimitate de voturi 

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  pe 

anul 2008 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.147 cu unanimitate de voturi 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, nr.top.A369/1 . 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.148 cu unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 15 mai 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 consilier Bill 
Zoltan  şi d-l Horvat Iosif. 

 În continuare d-l Kaba prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi 

alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2009. 
3. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor minime pentru 

concesionarea terenurilor pentru construcŃie, proprietatea privată a 
oraşului. 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea chiriilor pentru spaŃiile cu altă 
destinaŃie decât cea de locuinŃă cu 20 %. 

5. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenŃa fiscală a debitoarei 
Varga Ana, din Jimbolia, str.Vasile Lucaciu nr.2. 

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

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului 
concesionat din Jimbolia, str. Corneliu Coposu nr.2/a. 

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului 
concesionat din Jimbolia, str. N.Bălcescu nr.21. 

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului 
concesionat din Jimbolia, str.C.Timişorii nr.51. 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru 
diferenŃa de teren înscrisă în CF aferent imobilelor cumpărate 
conf.prevederilor L.112/1995. 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului 
aferent imobilului din Jimbolia, str.S.Est nr.24, cumpărat conf.Legii 
nr.112/1995. 

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului 
aferent imobilului din Jimbolia, str.I.Vidu nr.90, cumpărat conf.Legii 
nr.112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului 
aferent imobilului din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.1, cumpărat 
conf.Legii nr.112/1995 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top.981 
cuprinsă în CF nr.2742 Jimbolia., str.Mărăşeşti nr.39. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 
nr.top.3400/2 cuprinsă în CF nr.10119 Jimbolia., str.M.Eminescu . 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea 
concesionării a terenului din Jimbolia, str.M.Eminescu, înscris în CF 
nr.10119, nr.top.3400/2. 
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17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea 
concesionării a terenului din Jimbolia, str.I.Slavici nr.77, înscris în CF 
nr.7421, nr.top.1726/2. 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea 
concesionării a terenului din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.24, înscris în 
CF nr.4677, nr.top.1876-1877/1/1/1/2. 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea 
concesionării a terenului din Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF 
nr.3218, nr.top.262/1/1/1/2 şi nr.top. 262/1/1/1/3. 

20. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea 
concesionării a terenului din Jimbolia, str.Spre Nord, înscris în CF 
nr.1904, nr.top.257/1/2, 259/3/2/2, 259/3/2/1/2/2. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate 
a tinerilor  care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei 
locuinŃe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, pe anul 2008. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie pe anul 
2007. 

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

24. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
25. Probleme curente ale Primăriei. 
26. Diverse. 

  
şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru 
trecerea gratuită a Cinematografului şi a Grădinii de vară „Urania” (fost 
„Flacăra”) din Jimbolia, str.Republicii nr.37 în domeniul public al oraşului . 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor taxe la activitaea autofinanŃată 
„COPIAT ACTE”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiŃii pe anul 2008. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului - teren în suprafaŃă de 

600 mp. din oraşul Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF nr.3218 Jimbolia, 
nr.topo.262/1/1 din domeniul privat al oraşului Jimbolia şi din administrarea 
Consiliului local al oraşului Jimbolia, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AgenŃia de PlăŃi şi 
intervenŃie pentru Agricultură – Centrul JudeŃean Timuiş, pentru amplasarea unei 
construcŃii tip modular cu destinaŃia de sediu pentru Centrul Local Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 
      pe anul 2008 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, nr.top.A369/1 . 

 
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 procesul verbal de la şedinŃa ordinară din 17 aprilie 

2008 şi nefiind obiecŃii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
D-l Banos  prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 

2008. 
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D-l Bura 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.    

Intervine d-l Boldor şi întreabă dacă rectificarea bugetului cu suma de 4 
miliarde 4 sute la străzi se face pentru lucrările care se fac acum ? 

D-l Kaba precizează că este şi  pentru aceste lucrări. 
D-l Boldor arată că nu este corect să se înceapă lucrarea fără a avea bugetul 

rectificat, aŃi angajat lucrările fără a avea buget, avem o listă aprobată cu străzile care 
urmează a se repara, dar trotuarele care se fac acum nu au fost prevăzute niciunde, noi am 
putea să nu aprobăm rectificarea, este hotărârea dvs. pentru companie electorală. 

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

HOTĂRÂREA NR.117 
               D-l  Banoş prezintă referatul privind. stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
şi alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2009. 

D-l Bura prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre precizând că sunt aceleaşi ca în 2008, nu s-au majorat. 

D-l NiŃoi intervine şi arată că este adevărat sunt aceleaşi nu s-au majorată faŃă 
de 2008. 

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 Takacs Mihai şi prezintă extras din referatul privind taxele şi 
impozitele pentru anul fiscal 2009 şi arată că în Jimbolia sunt beciuri nefolosite datorită 
nivelului apei freatice, deci sunt nefolosibile şi se propune un impozit de 75% pentru 
folosirea acestora, nu ar trebui să fie o înlesnire la impozite a acelora cu beciuri inundate, 
care nu numai că nu sunt folosibile, dar distrug şi structura clădirii. 

D-l NiŃoi intervine şi doreşte să dea un răspuns problemei ridicate – impozitele 
şi taxele locale se pun pe ce  foloseşte omul şi îi aduce profit – pentru „paguba” omului 
este “ghişeftul omului”, nu este la latitudinea noastră. 

Intervine d-l Takacs şi precizează că era “Ghişeftul omului” dacă trăia în deşert, 
nu pentru comunitate. 

Intervine d-l Boldor şi arată că trebuia să fie prevăzute impozitele pentru anul 
2008 să putem face comparaŃia faŃă de ce se propune pentru anul viitor, dacă sunt aşa 
cum sunt pentru acest an sunt de acord, dacă nu este aşa , nu sunt de acord, ar fi trebuit să 
fie dezbatere publică. 

D-l NiŃoi arată că au fost puse pe site-ul Primăriei, a fost şi dezbatere publică, 
dar nu a fost nimeni interesat, dar aşa cum am mai precizat în urma discuŃiei cu şefa 
serviciului impozite şi taxe locale mi-a spus că sunt aceleaşi din acest an. 

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



 4 

HOTĂRÂREA NR.118 
               D-l Banoş  prezintă referatul privind majorarea tarifelor minime pentru 
concesionarea terenurilor pentru construcŃie, proprietatea privată a oraşului.. 

D-l Bura 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.119 
D-l Banoş prezintă referatul  privind majorarea chiriilor pentru spaŃiile cu 

altă destinaŃie decât cea de locuinŃă cu 20 %. 
D-l Bura 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. 
Intervine d-l Takacs Mihai şi întreabă care sunt aceste spaŃii, din calculul meu 

nu iasă o majorare cu 20% ci  cu aprox.27%? 
D-l NiŃoi precizează că este vorba de PoliŃia de frontieră,  SANEPID, nu mai 

prea sunt spaŃii ale noastre în această situaŃie. 
D-l Kaba întreabă pe d-l Takacs unde este greşeala ? este un caz sau la toate? 
D-l Takacs Mihai precizează că nu se calculează inflaŃia prin însumare şi prin 

înmulŃire. 
D-l Kaba precizează că poate s-a propus aşa cu 20% că nu s-a dorit să iasă mai 

mare. 
D-l NiŃoi precizează că este o propunere, se poate modifica cum doriŃi. 
D-l Takacs Mihai propune o majorare cu 40 %, eu pentru cele 15 maşini ale 

firmei plătesc impozite/an “valoarea unui LOGAN” 
Intervine d-l NiŃoi şi precizează că este vorba de instituŃii de interes public local. 
D-l Takacs arată că de fiecare dată s-a solicita să fie sumele comparate, anul 

acesta comparativ cu ce a fost să putem aprecia care este semnificaŃia acestor chirii 
pentru bugetul local. 

D-l Kaba precizează că nu sunt sume semnificative. 
Intervine d-l Radu şi întreabă dacă este vorba şi de spaŃiile din piaŃă şi de sediile 

partidelor? 
D-l NiŃoi precizează că spaŃiile din piaŃă au alt regim, dar sediile de partide aici 

intră. 
Intervine d-l Boldor şi arată că nu se cunoaşte semnificaŃia acestor chirii pentru 

bugetul local, dar venim cu propuneri de majorare fără o justificare, dacă nu majorăm cu 
indicele de inflaŃie care este justificarea de majorare cu 40 %, nu mi se pare corect o 
propunere de majoare “artificial”. 

D-l Banoş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.120 
D-l Banoş  prezintă referatul  privind  scăderea din evidenŃa fiscală a 

debitoarei Varga Ana, din Jimbolia, str.V.Lucaciu nr.2. 
D-l Bura 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.121 
D-l Scrob prezintă referatul  privind însuşirea rapoartelor de evaluare 

pentru terenurile concesionate ce urmează a fi vândute. 
D-l Bura 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. 
Intervine d-l Boldor şi întreabă dacă este vorba de terenurile concesionate 

pentru construcŃii şi se vând în situaŃia în care au ridicat construcŃia? 
D-l NiŃoi precizează că au obligaŃia să construiască şi să-şi întabuleze ce au 

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

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.122 
D-l Banoş  prezintă referatul privind  vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului concesionat din Jimbolia, str.Corneliu Coposu nr.2/a 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre. 
D-l 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.123 
D-l Banoş  prezintă referatul privind  vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului concesionat din Jimbolia, str.N. Bălcescu nr. 21. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre. 
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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.124 
D-l Banoş  prezintă referatul privind  vânzarea fără licitaŃie publică a 

terenului concesionat din Jimbolia, str. C.Timişorii nr. 51 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre. 
D-l 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. 125 
D-l Banoş prezintă prezintă referatul privind însuşirea rapoartelor de 

evaluare pentru diferenŃa de teren înscrisă în CF aferent imobilelor cumpărate 
conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

D-l Bura 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. 126 
D-l Banoş prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

diferenŃei de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor 
Legii nr.112/1995 – str. Spre Est nr. 24 – Ionescu Aurelia şi Mircea. 

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

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

D-l 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. 127 
D-l Banoş prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

diferenŃei de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor 
Legii nr.112/1995 – str.I.Vidu nr.90 – Merszan Ecaterina. 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

D-l 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.128 
D-l Banoş prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a 

diferenŃei de teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor 
Legii nr.112/1995 – str.Liviu Rebreanu nr.1 – Jivici Elena. 

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

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

D-l 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.129 
D-l Banoş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii parcelei cu 

nr.top.981 CF nr.2742, Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.39. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre. 
D-l 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.130 
D-l Banoş prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr.top. 

340/2 CF nr.10119, Jimbolia, str. M. Eminescu. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre. 
D-l 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.131 



 8 

D-l Banoş prezintă referatul privind scoaterea la licitaşi publică în vederea 
concesionării a terenului din Jimbolia, str.M.Eminescu, înscris în CF 10119, 
nr.top.3400/2. 

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

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

D-l 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.132 
D-l Banoş prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea 

concesionării a terenului din Jimbolia, str.I.Slavici nr.77, înscris în CF 7421, 
nr.top.1726/2. 

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

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

D-l 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.133 
D-l Banoş prezintă referatul privind scoaterea la licitaşi publică în vederea 

concesionării a terenului din Jimbolia, str.L.Rebreanu nr.24, înscris în CF 4677, 
nr.top.1876-187771/1/1/2. 

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

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

D-l 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.134 
D-l Banoş prezintă referatul privind scoaterea la licitaşi publică în vederea 

concesionării a terenului din Jimbolia, str.Spre Nord, înscris în CF 3218, 
nr.top.262/1/1/2. 

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

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

D-l 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. 

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

HOTĂRÂREA NR.135 
D-l Banoş prezintă referatul privind scoaterea la licitaşi publică în vederea 

concesionării a terenului din Jimbolia, str.Spre Nord, înscris în CF 3218, 
nr.top.262/1/1/3. 

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

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

D-l 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.136 
D-l Banoş prezintă referatul privind scoaterea la licitaşi publică în vederea 

concesionării a terenului din Jimbolia, str.Spre Nord, înscris în CF 1904, 
nr.top.257/1/2, 259/3/272, 259/3/2/1/2/2. 

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

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

D-l 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.137 
D-l Banoş prezintă referatul privind aprobarea tabelului cu ordinea de 

prioritate a tinerilor care solicită atribuirea de teren pentru construirea unei 
locuinŃe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003. 

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

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

D-l 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 precizează că aceste cereri trebuiau să ajungă şi la 
comisia socială care Ńine audienŃele pentru cererile de locunŃe. Trebuia să ştim pe ce bază 
s-a stabilit această ordine. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că s-a Ńinut cont de criteriile stabilite prin HCL 
şi astfel s-a stabilit punctajul. Probabil această ordine se va mai modifica după ce va fi 
afişat tabelul, poate mai sunt tineri care au depus cereri şi le-au mai lipsit ceva acte. 
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Intervine d-l Boldor şi arată că dosarul care nu este complet este respins din 
start, un dosar incomplet nu avea ce căuta pe tabel, dacă acum nu îndeplineşte condiŃiile 
cererea nu mai este valabilă, ordinea stabilită conform actelor existente acum în dosar 
asta rămâne, nu se mai completează dosarul. 

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

HOTĂRÂREA NR.138 
D-l Banoş prezintă referatul privind aprobarea conturilor de execuŃie pe 

anul 2007.  
D-l Bura 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.139 
D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.V.Babeş nr.35 – Ion Ovidiu  

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.140 
D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – 
str.Republicii nr.59-Merloi Gheorghe.  

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.141 
D-l Banoş  prezintă referatul privind atribuirea în folosinŃă gratuită a 

terenului aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.I.I. 
de la Brad nr.1 – Constantin Emil.  
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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 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.142 
D-l Banoş prezintă referatul privind acordul Consiliului local al oraşului 

Jimbolia pentru trecerea gratuită a Cinematografului şi a Grădinii de vară 
„Urania” (fost „Flacăra”) din Jimbolia, str.Republicii nr.37 în domeniul public al 
oraşului. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că a apărut o OG prin care se prevede ca până la 
31.08.2008 să se treacă cinematografele în domeniul public al localităŃilor cu condiŃia 
păstrării obiectului de activitate. 

D-l Boldor intervine şi arată că a fost adoptată o astfel de HCL, de ce se mai 
face încă una? 

D-l NiŃoi precizează că se face conf. noilor acte normative , a acestei OG, 
abrogăm HCL veche şi adoptăm una nouă, nu ne încurcă cu nimic, în baza vechii HCL nu 
s-a adoptat Hotărâre de Guvern. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre cu precizarea că acestea sunt noile reglementări juridice.  

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 15 voturi 
„pentru” şi o abŃinere(d-l Boldor)  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.143 
 D-l Banoş prezintă referatul privind modificarea unor taxe la activitaea 

autofinanŃată „COPIAT ACTE”. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  economice care  avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisei 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. 
Intervine d-l Radu şi precizează că şi cu această majorare sunt mai mici dec ât 

cele practicate de alte birouri de copiat acte private. 
D-l NiŃoi precizează că propunerea de majorare a venit din partea d-şoarei 

Wayand, se propune majorare de 100%. 
D-l Takacs Mihai, aşa din curiozitate, întreabă de ce a trebuit să aşteptăm din 

2001 să facem majorare a taxelor? A trebuit să vină Rita – angajatul acestui birou, cu 
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propunerea? Se preocupă ea de veniturile bugetului local? FaŃă de acestea propun să i se 
dea un premiu egal cu salariul pe care-l are. 

D-l NiŃoi precizează că premierea nu este de competenŃa consiliului. 
D-l Vânătoru precizează că la acest birou vin majoritatea necăjiŃilor, de multe 

ori vin şi cer 0,10 lei pentru un Xerox. 
D-l Banoş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 15 voturi 

„pentru” şi o abŃinere(d-l Boldor)  şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.144 

               D-l Banoş prezintă referatul  privind modificarea listei de investiŃiI pe anul 
2008. 

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

D-l Rakoczi prezintă raportul comisei 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. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că aceste lucrări cu care se  modifică lista de 
investiŃii şi care sunt în derulare, dacă nu am fi aprobat rectificarea bugetului local, d-l 
primar ar fi rămas descoperit, şi alte partide fac campanie electorală, dar nu aşa, nu e 
corect. 

Intervine d-l Takacs Mihai şi arată că nu este aşa, acest consiliu nu a funcŃionat 
numai ca o maşină de vot, nu s-a uzat niciodată de majoritatea politică în consiliu, nu mă 
poate contrazice nimeni, nu se face campanie pe ultima sută. 

D-l Boldor precizează că toate lucrările ce se execută în campanie electorală 
reprezintă clar “îngrăşatul porcului”. 

Intervine d-l NiŃoi şi propune să ne limităm la obiectul discuŃiei. 
D-l Banoş prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.145 

         D-l Banoş prezintă referatul  privind aprobarea trecerii imobilului - teren în 
suprafaŃă de 600 mp. din oraşul Jimbolia, str.Spre Nord , înscris în CF nr.3218 
Jimbolia, nr.topo.262/1/1 din domeniul privat al oraşului Jimbolia şi din 
administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, în domeniul public al statului şi 
în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – AgenŃia de PlăŃi şi 
intervenŃie pentru Agricultură – Centrul JudeŃean Timuiş, pentru amplasarea unei 
construcŃii tip modular cu destinaŃia de sediu pentru Centrul Local Jimbolia. 

        D-l Rakoczi prezintă raportul comisei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre, precizând că este vorba de terenul din şpŃul de pe str.Spre Nord 
către moară. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că s-a primit o adresă de la APIA şi nu li se 
aprobă investiŃia deoarece valoarea terenului este mult mai mică de cât valoare 
construcŃiei ce se va edifica. 

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.146 
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   D-l Banoş prezintă referatul privind rectificarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2008. 

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

D-l Rakoczi prezintă raportul comisei 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.147 
 

         D-l Banoş prezintă referatul  privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, 
nr.top.A369/1 . 

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

D-l Bura 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.148 
În continuare se trece la DIVERSE 
Intervine d-l Boldor şi precizează că în cei 4 ani de consilier  am depus în 

fiecare an raportul în faŃa consiliului, obligaŃie care revenea şi d-lui primar , acum la 
sfârşit de mandat să ne fi prezentat raportul pe acest an şi tot această obligaŃie avea 
fiecare consilier, conform legii să-şi fi depus raportul de activitate pe fiecare an. 

D-l Takacs arată că s-a discutat de mai multe ori problema taxelor din cimitir şi 
mulŃi cetăŃeni pun întrebări la care nu prea ştim să răspundem – ex. cei care au achitat  
taxa pe 10 ani , acum trebuie să plătească din nou, ce trebuie să facă? Propun să revizuim 
cele două hotărâri ale noastre privind cimitirul. 

D-l Boldor intervine şi arată că această problemă va fi de rezolvat de către noul 
consiliu, nu mai avem când să rezolvăm acum în plină campanie electorală. 

D-l Takacs precizează că vin concediile , încep vizitele în Jimbolia şi doresc să-
şi rezolve problemele, putem face o şedinŃă extraordinară. 

D-l Boldor propune să rămână pentru viitorul consiliu. 
D-l Baziliuc informează că a discutat cu reprezentanŃii celei mai mari firme de 

distribuire insecticide şi pesticide şi acum fiind ultima şedinŃă a acestui consiliu , firma 
primeşte fonduri pentru a face 6 centre zonale de distribuire a produselor. Unul era 
Comloşu Mare şi am susŃinut să se facă la Jimbolia şi ei solicită 5000 mp cu 35 mp front 
stradal în Calea Comloşului şi 3000 mp lângă  Centrul EXPO RIPENSIS , trebuie un 
acord de principiu ca executivul să poată demara acŃiune de dezmembrare, scoatere la 
licitaŃie, deci de pregătire a lucrărilor premergătoare. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că este vorba de dezlipirea terenului dintre 
DAMAKO şi fosta zootehnie şi înspre Vamă după Incubatorul de afaceri. 
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Supus la vot ACORD DE PRINCIPIU pentru demararea lucrărilor se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

Intervine d-l Radu şi arată că d-l Boldor a încercat a pune în inferiotate pe toŃi 
consilierii, noi nu avem obligaŃia să dăm un raport în faŃa primarului. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că în conformitate cu prevederile art.51 alin.(4) din 
Legea nr.215/2001, republicată – fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaŃi să 
prezinte un raport anual de activitate. 

D-l Boldor arată că d-l Radu vorbeşte aberaŃii, este un neavenit, de când este 
consilier nu a făcut nimic, dacă ar fi făcut un raport nu ar fi avut ce scrie. 

D-l Radu arată că d-l Boldor a încercat “să se dea mare în apa mică”  . 
D-l Baziliuc informează că se retrage din politică, îmi pare rău să mă retrag cu 

un gust amar, ar trebui să ne “frecăm” în altă parte aici suntem pentru binele oraşului, 
consider că toŃi aste ne dorim – binele oraşului. 

D-l Kaba, fiind ultima şedinŃă de consiliu din acest mandat - propune să încerăm 
să uităm micile probleme, multe hotărâri au fost date cu repezeală, aşa este ritmul în care 
se lucrează, mulŃumesc pentru sprijinul acordat şi îmi cer scuze pentru eventualele 
supărări, consider că a fost un consiliu bun. 

D-l Vânătoru arată că funcŃia de consilier este sezonieră, mulŃumeşte tuturor 
consilierilor, arată că a încercat rezolvarea tuturor problemelor , m-am simŃit foarte bine 
în această echipă.  

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  

 




