
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea acordării de tichete cadou salariaŃilor din  
învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.7229 din 18 august 2008 al biroului buget, contabilitate 

prin care se propune acordarea a două tichete cadou, în valoare nominală de 350 lei 
fiecare, salariaŃilor din învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă acordarea a 2 (două) tichete cadou salariaŃilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia, pentru două  evenimente : 
începerea anului şcolar – 15.09.2008 şi Sărbătoarea Crăciunului – 25.12.2008, în valoare 
nominală de 350 lei fiecare – contravaloarea acestor tichete provine din bugetul local. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Biroului buget , contabilitate 
- Grupului Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia 

 
 
Nr. 35  din 21 august  2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Ciuciulete Petru 
 
     

CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
              NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.7268 din 19 iulie  2008 al serviciului urbanism, 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

cum urmează : 
- la Capitolul B – Lucrări noi, se scoate punctul „14” – „ÎnfiinŃare parc în 

oraşul Jimbolia” în valoare de 896.490 lei, fiind instrodus în Lista de investiŃii 
pentru anul 2008 din fonduri externe nerambursabile,  rezultând un TOTAL Cap. 
B de 6.380.000 lei . 

- la Capitolul C – Dotări – se scoate punctul „1” – Autospecială pompieri, în 
valoare de 447.000 lei şi se reintroduce la punctul „1” – Lamă buldoescavator 
pentru dezăpezire, în valoare de 20.000 lei, rezultând un TOTAL Cap.C de 
2.858.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 29.467.000 lei. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii şi contencios administrativ 
a InstituŃiei Prefectului -  judeŃul Timiş ; 

- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 

 
 
 
Nr. 36 din  21 august    2008                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
         Ciuciulete Petru  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                                      NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.6267 din 19 august 2008 al biroului buget, contabilitate prin care 

se propune rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
Având în vedere adrea D.G.F.P. Timiş nr.6313/22.07.2008 prin care se comunică 

suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din 
învăŃământul preuniversitar de stat, adresa nr.1911/14.08.2008 a Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia 
prin care se solicită fonduri pentru realizarea unor reparaŃii la clădiri, adresa nr.1986/24.07.2008 a 
Grupului Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia prin  care solicită fonduri pentru acordarea tichetelor 
cadou pentru angajaŃii din învăŃământ şi modificarea Listei de investiŃii pe anul 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  TOTAL TRIM.III TRIM.IV 

VENITURI – TOTAL      -1.053,49 -1.183,49 150,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01     220,00       70,00 150,00 
2.Sume defalcate din TVA pentru fi- 
   nanŃarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02       50,00       50,00     - 
3.Venituri din vânzarea unor bunuri 
   aparŃinând domeniului privat  39.02.07    -407,00   -407,00    - 
4.SubvenŃii pentru finanŃarea programelor 
   multianuale de mediu   42.02.13   -896,49   -896,49    - 
CHELTUIELI – TOTAL     -1.033,49 -1.183,49 150,00 
1.Alte servicii publice   54.02       -427,00    -427,00     - 
 - cheltuieli de capital   54.02.01    -427,00     -427,00    - 
2.ÎnvăŃământ     65.02       190,00      120,00   70,00 
 - cheltuieli de personal  65.02.10        50,00        50,00          - 
 - tichete cadou    65.02.57      140,00              70,00   70,00 
3.Sănătate     66.02         80,00         -                80,00 
 - transferuri curente   66.02.51        80,00         -    80,00 
4.Cultura     67.02        -896,49      -896,49    - 
 - cheltuieli de capital   67.02.71      -896,49      -896,49    - 
 
 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ al 
InstrituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 



- Compartimentului buget, contabilitate 
 
 

Nr.37 din 21 august 2008                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Ciuciulete Petru 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel              
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind casarea   unor cărŃi de la Biblioteca orăşenească Jimbolia .- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ; 
Văzând referatul nr.7036 din 8 august 2008 al biroului buget, contabilitate 

prin care se propune casarea unui număr de 895 volume -  în valoare totală de 183,52 lei, 
uzate fizic şi moral, de la Biblioteca orăşenească Jimbolia -   secŃia pentru adulŃi şi a unui 
număr de 509 volume în valoare totală de 142,23 lei secŃia pentru copii ;  

łinând cont de prevederile Normelor metodologice privind evidenŃa, 
gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice aprobate prin 
Ordinul Ministerului Culturii nr.2062/9.06.2000 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se casează un număr de 895 volume , uzate fizic şi moral, de la 

Biblioteca orăşenească Jimbolia - secŃia pentru adulŃi, în valoare totală de 183,52 lei şi a 
unui număr de 509 volume în valoare totală de 142,23 lei secŃia pentru copii . 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :  
- Serviciului verificarea  legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ a InstituŃiei Prefectului - judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Biroului buget,contabilitate,salarizare,resurse umane ; 
- Bibliotecii orăşeneşti 

 
 
Nr. 38 din 21 august 2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
               

Ciuciulete Petru 
 

 
          CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind scoaterea din inventar a unor cărŃi la Biblioteca orăşenească Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.7035 din 8 august 2008 al biroului buget, contabilitate 

prin care se propune scoaterea din inventar a unui număr de 729 vcolume cărŃi, în valoare 
totală de 712,013 lei de la Biblioteca orăşenească Jimbolia, secŃia de adulŃi şi a unui 
număr de 111 volume în valoare de 77,87 lei  secŃia pentru copii; 

łinând cont de prevederile Normelor metodologice privind evidenŃa, 
gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice aprobate prin 
Ordinul Ministrului Culturii nr.2062/09.06.2000; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(9)  şi art. 45 din Legea  nr.215/2001 
privind administraŃia publică, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă scoaterea din inventar a unui număr de 729 volume, în 

valoare totală de 712,013 lei de la Biblioteca orăşenească Jimbolia – secŃia  adulŃi şi a 
unui număr de 111 volume în valoare de 77,87 lei – secŃia pentru copii.. 

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului JudeŃul Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală; 
- biroului buget, contabilitate; 
- Bibliotecii orăşeneşti Jimbolia; 

 
 
Nr.39 din 21 august 2008    PREŞEDINTELE DE ŞEDINłĂ, 
       Ciuciulete Petru 
 
    CONTRASEMNEAZĂ , 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea  concesionăriia 
terenului cuprins în CF nr.3757, identificat cu nr.top.10022 în suprafaŃă de 
15.646 mp.- 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.300 din 11 august    2008 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
scoaterea la licitaŃie publică în vederea concesionării a suprafeŃei de 15.646 
mp. teren , cuprins în CF nr.3757, nr.top.10022, pentru construire obiective 
cu caracter economic; 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 şi actualizată; 

 
HOTARASTE 

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

15.646  mp. teren,  cuprins în CF nr.3757 Jimbolia,  nr.topo.10022, pentru  construire 
obiectiv cu caracter economic. 
                         Terenul menŃionat la alin.1   aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art.2. – Se anulează HCL nr.43/21.02.2008. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor si contencios 
administrativ a InstituŃiei Prefectului -  judeŃul Timiş ; 

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

Nr. 40 din  21 august  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

          Ciuciulete Petru  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nou  
Jimbolia, nr.topo.21,  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6378 din 18 iulie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  
terenului cuprins în CF nou Jimbolia,   cu nr.topo.21, având o suprafaŃă de 
17.560 mp mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.top.21/1 în suprafaŃă de 13.560mp; 
- nr.top.21/2 în suprafaŃă de  4000 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.nou Jimbolia,   
cu nr.topo.21, având o suprafaŃă de 17.560 mp. în două parcele după cum 
urmează:   

- nr.top.21/1 în suprafaŃă de 13.560 mp; 
- nr.top.21/2 în suprafaŃă de  4000 mp. 
Terenul menŃionat mai sus aparŃine domeniului privat al oraşului 

Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

Nr.41 din 21 august   2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Ciuciulete Petru 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 



 
 
ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea  concesionăriia 
terenului cuprins în CF nr.3757, identificat cu nr.top.21/2 în suprafaŃă de 
4000 mp.- 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.649 din 11 august    2008 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
scoaterea la licitaŃie publică în vederea concesionării a suprafeŃei de 4.000 
mp. teren , cuprins în CF nr.3757, nr.top.21/2, pentru construire obiective cu 
caracter economic; 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 şi actualizată; 

 
HOTARASTE 

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

4.000  mp. teren,  cuprins în CF nr.3757 Jimbolia,  nr.topo.21/2, pentru  construire 
obiectiv cu caracter economic. 
                         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 : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor si contencios 

administrativ a InstituŃiei Prefectului -  judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Serviciului  urbanism ; 
- CetăŃenilor prin presa locală 
 

Nr.42  din  21 august  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

          Ciuciulete Petru  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea   închirierii  suprafeŃei 
de 5.000 mp. teren cuprins în CF nr.6981 Jimbolia,  nr.top.10059.- 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.7002 din 7 august    2008 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii a suprafeŃei de 5.000 mp. 
Teren , cuprins în CF nr.6981, nr.top.10059, în vederea amenajării unei baze 
de agrement (Paintball).; 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 şi actualizată; 

 
HOTARASTE 

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

5.000  mp. teren,  cuprins în CF nr.6981 Jimbolia,  nr.topo.10059, pentru amenajarea unei 
baze de agreement (Paintball) , dotările specifice acestui obiectiv vor fi cu caracter 
provizoriu . 
                         Terenul menŃionat la alin.1   aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art.2. – Se anulează HCL nr.22 şi nr.23/24.07.2008 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunica : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor si contencios 
administrativ a InstituŃiei Prefectului -  judeŃul Timiş ; 

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

Nr.43  din  21 august  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

          Ciuciulete Petru  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe parcela  
identificată cu nr.topo.380 Jimbolia în suprafaŃă de 3591 mp. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
łinând cont de prevederile art.45.lit.”c” din Legea nr.350/2001, 

republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,; 
Văzând referatul nr.7047 din 11 august 2008  prin care se 

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pe parcela identificată cu 
nr.topo.380 Jimbolia în suprafaŃă de 3591 mp. pentru zonă de locuinŃe;  

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1 – Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal pe parcela cu 

nr.topo.380 Jimbolia, în surpafaŃă de 3591 mp , pentru zonă de locuinŃe.  
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului  verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol, 
- cetăŃenilor prin afişare  
 

Nr.44  din 21 august 2008                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Ciuciulete Petru  
              
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
                                                             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA  
   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe parcela cuprinsă 
în  CF nr.9511, nr.topo.12848/1 şi 12848/2 Jimbolia în suprafaŃă 
de 36800 mp. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
łinând cont de prevederile art.45.lit.”c” din Legea nr.350/2001, 

republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,; 
Văzând referatul nr.7046 din 11 august 2008  prin care se 

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pe parcela cuprinsă în CF 
nr.9511, nr.topo.12848/1 şi 12848/2  Jimbolia în suprafaŃă de 36800 mp. 
pentru zonă de locuinŃe;  

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1 – Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal pe parcela cuprinsă în 

CF nr.9511, nr.topo.12848/1 şi 12848/2  Jimbolia în suprafaŃă de 36800 mp. 
pentru zonă de locuinŃe.  

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului  verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol, 
- cetăŃenilor prin afişare  
 

Nr.45  din 21 august 2008                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Ciuciulete Petru  
              
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
                                                             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe parcelele  
identificate cu nr.topo.A356, A350/1 şi A345 Jimbolia pe o  
suprafaŃă de 117.600 mp., pentru zonă de locuinŃe 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.7191 din 14 august 2008  prin care se 

propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pe parcelele identificate cu 
nr.topo.A356, A350/1 şi A345 a localităŃii Jimbolia în suprafaŃă de 117.600 
mp. pentru zonă de locuinŃe;  

łinând cont de prevederile art.45.lit.”c” din Legea nr.350/2001, 
republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1 – Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal pe parcelele cu 

nr.topo. A356, A350/1 şi A345 a localităŃii Jimbolia pe o  suprafaŃă de 
117.600 mp., pentru zonă de locuinŃe. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului  verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol, 
- cetăŃenilor prin afişare  
 

Nr.46  din 21 august 2008                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
        Ciuciulete Petru  
              
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
                                                             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 
oraşului Jimbolia în  Consiliul de AdministraŃie al Grupului 
Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.7220 din 18 august 2008 prin care se propune 

desemnarea d-lui consilier local Vânătoru Nicolae, ca reprezentant al 
Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliul de AdministraŃie al 
Grupului Şcolar „Mihai Eminescu”; 

łinând cont de prevederile art.145 din Legea învăŃământului 
nr.84/1995, republicată şi actualizată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.1 , alin.(9) şi 
art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. -  D-l Vânătoru Nicolae, consilier local , se desemnează a 
face parte din Consiliul de AdministraŃie al Grupului Şcolar „Mihai 
Eminescu” Jimbolia. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Grupului Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia; 
- d-lui Vânătoru Nicolae  

 
 
Nr. 47  din 21 august 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Ciuciulete Petru 
    CONTRASEMNEAZA, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind însuşirea hotărârii AGA de desemnarea reprezentanŃilor 
Consiliului de administraŃie al SC JIM-APATERM SERV SA. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând Hotărârile nr.243/2007, privind aprobarea demisiei d-

lui.Pop Eugen Constantin- administratorul SC JIM-APATERM SERV SA şi 
nr.27 şi 28/2008 prin care se aprobă demisiile domnilor Butcovan Dumitru şi 
Ciuciulete Petru, membrii ai consiliului de administraşie al S.C Jim-Apaterm 
Serv S.A. şi referatul nr.7118 din 14 august 2008 prin care se propune 
însuşirea hotărârii Adunării generale a acŃionarului unic al  S.C Jim-Apaterm 
Serv S.A. privind desemnarea Consiliului de administraŃie al S.C Jim-
Apaterm Serv S.A. 

Având în vedere Statutul SC Jim-Apaterm Serv SA şi prevederile 
Legii nr.31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată şi modificată, 
precum şi  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) lit.”a” şi alin.(3) lit.”c” şi 
ale art.45 din Legea administraşiei publice locale nr.215/2001, republicată şi 
modificată;  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –Se însuşeşte hotărârea Adunării generale a acŃionarului 
unic la  S.C Jim-Apaterm Serv S.A.privind desemnarea Consiliului de 
administraŃie al S.C Jim-Apaterm Serv S.A în următoarea componenŃă: 

1.D-l DEMA PETRU, membru 
2. D-na SCĂUNAŞU ELENA, membru 
3. D-na ŞINDILARU MARIA-ROXANA,membru 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi 
contencios administrativ al InstituŃiei Prefectului – 
judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- SC Jim-Apaterm Serv SA  
- Celor prevăzuŃi la art.1 

Nr.48 din 21 august 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Ciuciulete Petru 
   CONTRASEMNEAZA, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea întabulării parcelei în suprafaŃă de 17.560 
mp, aflată în intravilanul oraşului Jimbolia,  identificată prin 
nr.topo.21, în domeniul privat al oraşului .- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
               Văzând referatul nr.7256 din 19 iulie 2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea 
întabulării parcelei în suprafaŃă de 17.560 mp, aflată în intravilanul oraşului 
Jimbolia,  identificată prin nr.topo.21, în domeniul privat al oraşului; 

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 întabularea parcelei în suprafaŃă de 17.560 

mp, aflată în intravilanul oraşului Jimbolia,  identificată prin nr.topo.21, în 
domeniul privat al oraşului. 

Terenul menŃionat mai sus este amplasat în stânga DN 59C, 
între fosta fabrică Ceramica şi fosta zootehnie de pe Calea Comloşului, 
învecinându-se în partea de nord cu drumul de exploatare 10 020, în partea 
de sud cu parcela 10 029, în partea de est cu parcela 10 022 şi în partea de 
vest cu terenuri extravilane, toate aceste terenuri vecine fiind în proprietatea 
oraşului Jimbolia. 

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

Nr.49  din 21 august   2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Ciuciulete Petru 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea actualizării tarifelor de operare pentru serviciile de 

salubrizare efectuate dă SC RETIM SA Timişoara.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 6912 /13.08.2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune actualizarea tarifelor de oprare pentru 
serviciile de salubrizarea efectuate de SC RETIM SA Timişoara cu o creştere de 13% faŃă 
de tarifele actuale de operare, acestea fiind actualizate în funcŃie de indicele preŃurilor de 
consum prevăzut în Buletinul Statistic de PreŃuri, conform documentaŃiei anexate; 

łinând cont de prevederile art.14 alin.(7) din Contractul de concesiune 
nr.5156/10.04.2007 încheiat între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi SC RETIM SA 
Timişoara; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) pct.14, alin.(9) şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraŃia  publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Începând cu data de 01.09.2008 se actualizează tarifele de operare 

pentru serviciile de salubrizare efectuate de către SC RETIM SA Timişoara cu o creştere 
de 13 %  faŃă de tarifele actuale de operare, acestea fiind actualizate în funcŃie de indicele 
preŃurilor de consum prevăzut în Buletinul Statistic de PreŃuri, conform documentaŃiei 
anexate. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- SC RETIM SA Timişoara 
- cetăŃenilor prin afişare  

 
Nr.50 din 21 august 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ , 
        Ciuciulete Petru 
      
                                       CONTRASEMNEAZA, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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.7312 din 20 august 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune exprimarea acordul Consiliuli 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 
CFnr.6896, nr. topo2235, 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,a loc. Jimbolia, 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. 142/2008, 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 ; 
- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol;  
- cetăŃenilor prin afişare; 
- ROMÂNIAFILM. 

 
Nr.51 din 21 august 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Ciuciulete Petru 
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 ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.7104   din 21 august 2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  21 AUGUST 2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier CIUCIULETE PETRU 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 13 
      Au absentat  :  d-l Bill Zoltan, d-l Boldor Augustin,d-l Rapolti Sandor, d-l Takacs Mihai . 

 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
 

 
1. Proiect privind aprobarea acordării de tichete cadou salariaŃilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 35 cu unanimitate de voturi  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiŃii pe anul 2008. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.36 cu unanimitate de voturi  

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

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 37 cu unanimitate de voturi  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor cărŃi la Biblioteca 

orăşenească Jimbolia. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 38 cu unanimitate de voturi  

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventar a unor cărŃi la Biblioteca 

orăşenească Jimbolia. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 39 cu unanimitate de voturi  

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică,  a suprafeŃei de 15646 

mp. teren cuprins în CF 3757 nr.topo.10022 în vederea concesionării pentru 

construire obiectiv economic cu caracter agricol. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.40 cu unanimitate de voturi  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii  terenului   cuprins în CF nou 

nr.topo.21. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 41 cu 12 voturi „pentru” şi 1 

„abŃinere” d-ra Cîrlig Daniela. 

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea 

concesionării a suprafeŃei de 4.000 mp. teren  înscris în CF nr.3757 

nr.topo.21/2, pentru construire obiectiv economic cu caracter agricol. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 42 cu12 voturi „pentru” şi 1 

„abŃinere”,d-ra Cîrlig Daniela. 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea   închirierii 

a  suprafeŃei de 5.000 mp. teren cuprins în CF nr.6981 Jimbolia,  nr.top.10059. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 43 cu unanimitate de voturi . 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru parcela identificată cu 

nr.topo.380 Jimbolia, în suprafaŃă de 3591 mp. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 44 cu unanimitate de voturi . 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru parcela cuprinsă în CF 9511,  

cu nr.topo.12848/1 şi 12848/2 Jimbolia,  în suprafaŃă de 36.800 mp. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 45 cu unanimitate de voturi . 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  PUZ pe parcele identificate cu nr. 

topo.A356, A350/1 şi A345 Jimbolia pe o suprafaŃă de 117.600 mp., pentru 

zonă de locuinŃe. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 46 cu unanimitate de voturi .  

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 

oraşului Jimbolia în Consiliul de AdministraŃie al Grupului Şcoloar „Mihai 

Eminescu” Jimbolia. 

 S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 47 cu unanimitate de voturi .  

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea hotărârii AGA de desemnare a 

reprezentanŃilor Consiliului de AdministraŃie al SC JIM APATERM SERV 

SA.  

 S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 48 cu unanimitate de voturi  

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării parcelei în suprafaŃă de 

17.560 mp.,aflată în intravilanul oraşului Jimbolia, identificată prin nr.topo.21, 

în domeniul privat al oraşului. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 49 cu unanimitate de voturi  

 16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării tarifelor de operare pentru  

serviciile de salubrizare efectuate de SC RETIM SA Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 50 cu unanimitate de voturi  

 17. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului local al orasului 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. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 51 cu unanimitate de voturi .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 21 august  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 13 consilieri, absentează : d-l Bill Zoltan, d-l 
Boldor Augustin,d-l Rapolti Sandor, d-l Takacs Mihai 

În continuare d-l Kaba prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect privind aprobarea acordării de tichete cadou salariaŃilor din 

învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul Jimbolia. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor cărŃi la Biblioteca 

orăşenească Jimbolia. 
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventar a unor cărŃi la 

Biblioteca orăşenească Jimbolia. 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică,  a suprafeŃei 

de 15646 mp. teren cuprins în CF 3757 nr.topo.10022 în vederea 
concesionării pentru construire obiectiv economic cu caracter agricol. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii  terenului   cuprins în 
CF 3757 nr.topo.21. 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea 
concesionării a suprafeŃei de 4.000 mp. teren  înscris în CF nr.3757 
nr.topo.21/2, pentru construire obiectiv economic cu caracter agricol. 

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea   
închirierii a  suprafeŃei de 5.000 mp. teren cuprins în CF nr.6981 
Jimbolia,  nr.top.10059. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru parcela identificată 
cu nr.topo.380 Jimbolia, în suprafaŃă de 3591 mp. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru parcela cuprinsă în 
CF 9511,  cu nr.topo.12848/1 şi 12848/2 Jimbolia,  în suprafaŃă de 
36.800 mp. 

          
 şi solicită completarea acesteia cu  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiŃii pe anul 2008. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe parcelele  
identificate cu nr.topo.A356, A350/1 şi A345 Jimbolia pe o  suprafaŃă de 
117.600 mp., pentru zonă de locuinŃe. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 
oraşului Jimbolia în Consiliul de AdministraŃie al Grupului Şcolar „Mihai 
Eminescu” Jimbolia. 

4.Proiect de hotărâre privind însuşirea hotărârii AGA de desemnare a 
reprezentanŃilor Consiliului de AdministraŃie al SC JIM –APATERM SERV 
SA . 
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                  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării parcelei în suprafaŃă de 
17.560 mp, aflată în intravilanul oraşului Jimbolia,  identificată prin 
nr.topo.21, în domeniul privat al oraşului .- 

                 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor de operare pentru 
serviciile de salubrizare efectuate dă SC RETIM SA Timişoara. 

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

8. Probleme ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
9. Probleme curente ale Primăriei. 
10. Diverse. 

D-l primar Kaba propune ca la punctul 2 din ordinea de zi să se discute 
pct.1 de la plus la ordinea de zi – proiect de hotărâre privind modificarea Listei de 
investiŃii pe anul 2008. 

Conform Hotărârii nr.4/21.06.2008  – pentru o perioadă de 2 luni – 
preşedinte de şedinŃă a fost ales d-l CIUCIULETE PETRU. 

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

Având în vedere faptul că procesele verbale de la şedinŃele anterioare au 
fost difuzate pe comisii d-l Ciuciulete supune aprobării procesul verbal de la 
şedinŃa ordinară din 24 iulie şi cel de la şedinŃa extraordinară din 8 august şi 
nefiind obiecŃii sau completări acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Înainte de a începe discutarea ordinei de zi d-l primar Kaba doreşte să 
prezinte consiliului local pe d-l.Vaas George şi pe d-l Giuseppe Grasso, 
investitori din ElveŃia care doresc să deschidă o fabrică (S.C ALU METAL GUS 
S.R.L.) în Jimbolia,în spatele fabricii C.R.H,  deŃin teren în suprafaŃă de  4,9 ha., 
dar pentru a construi, conform EU mai au nevoie de 1,7 ha DE teren şi au venit 
în faŃa consilierilor pentru a dezbate această problemă.        

  D-l primar împarte consilierilor planul halei(26.000 mp) care urmează a 
se executa  . 

D-l. Vass precizează că,  doreşte să construiască această fabrică pentru 
un viitor îndelungat, nu pentru un an sau doi şi doreşte să cumpere terenul de 
care ar mai avea nevoie (1,7 ha).  

Intervine d-l. Gain şi precizează că ar trebui să se alipească mai multe 
parcele pentru a se putea construi o hală aşa de mare, iar ca să poată cumpăra 
este necesar ca proprietarul terenul să fie unul singur nu doi cum sunt în cazul 
de faŃă şi propune să se facă un PUZ care să modifice planul. 

Intervine d-l Pop şi întreabă dacă există riscul licitaŃiei? 
Intervine d-l Gain care propune să-l concesioneze şi în baza dreptului de 

preemŃiune să îl cumpere. 
Intervine d-l primar care propune sa se aprobe această acŃiune, dar că 

d-l.Vaas George poate construi şi pe teren concesionat, dar nu poate intra în 
posesia certificatului de urbanism şi propune să se facă un PUD care să-i poată 
permite să cumpere acest teren prin licitaŃie.  

D-l Rakoczi precizează că este de acord cu avizul de concesionare.  
Intervine d-ra Hînciu care precizează că este vorba de un aviz de 

principiu. 
Intervine d-l primar care intreabă consilierii  dacă sunt de acord cu 

concesionarea şi apoi să se vândă. 
D-l. Vânătoru  propune calea cea mai simplă să le alipim şi apoi să 

construim. 
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D-l. Pop o întreabă pe d-ra. Hînciu dacă există posibilitatea vinderii 
fără concesionare. 

D-ra Hînciu precizează că există această posibilitate, dar se va 
face un raport de activitate pe o perioadă mai îndelungată de timp. 

Intervine d-l. Gain care precizează că în termen de 24 de luni 
trebuie să înceapă lucrarea, iar serviciul de urbanism îi dă perioada de construire 
după programul pe care îl propune. 

              D-l. Ciuciulete supune  la vot aprobarea acordului  de principiu 
privind vânzarea la licitaŃie a terenului în suprafaŃă de 1,7 ha,  care a fost  
aprobat cu „unanimitate” de voturi. 

D-l. Vass îi mulŃumeşte d-lui. primar pentru invitaŃie şi precizează 
că această decizie este foarte importantă pentru el şi pentru locuitorii oraşului 
Jimbolia, deoarece se vor creea locuri de muncă. 

 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea acordării de tichete 

cadou salariaŃilor din învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul 
Jimbolia. 
 Intervine d-l primar care precizează că efortul este destul de mare şi că 
această hotărâre s-a luat în şedinŃa  Sindicatului  ÎnvăŃământui şi  Inspectoratului 
Şcolar fără a fi prezent un reprezentant din partea primăriei. În judeŃul Timiş, în 
unele localităŃi s-au acordat tichete, iar în altele nu. D-l  primar propune acodarea 
a 2 tichete cadou salariaŃilor din învăŃământul preuniversitar de stat din oraşul 
Jimbolia. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.35 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind modificarea Listei de investiŃii 

pe anul 2008. 
Intervine d-ra Cîrlig care precizează că ar vrea mai multe explicaŃii legat 

de  investiŃiile ce s-au făcut la capelă, deoarece hidroizolaŃia acoperişului nu este 
bună. 

Intervine d-l Gain, şef serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului, care 
precizează că acum doi ani în data de 13.10.2006 s-a desfăşurat licitaŃie, s-a 
încheiat proces verbal de licitaŃie la care au fost mai mulŃi invitaŃi, şi din cererile 
de ofertă care au fost, s-au prezentat doar trei firme, iar  între firma  care a fost 
declarată câştigătoare şi primărie s-a încheiat contract de execuŃie (18.10.2006), 
iar la sfârşitul anului 2006, s-a facut o recepŃie parŃială la fundaŃie şi terasamente, 
la care s-a  încheiat proces verbal de recepŃie. În data de 17.05.2007, d-l. Fara a 
venit cu a doua situaŃie de lucrări, după care s-a încheiat al doilea proces verbal 
de recepŃie parŃială (rigips, podele, geamuri, uşi ,etc), dar nu avem o recepŃie 
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finală. RecepŃia finală se face din proprie iniŃiativă la sfârşitul lucrărilor, iar în 
termen de 15 zile se întrunesc toŃi cei care au participat la construcŃie. Dacă între 
cele două recepŃii există probleme, beneficiarul anunŃă constructorul care repară 
pe banii lui. Noi nu avem o recepŃie finală acum, dar s-a constat că atunci când 
sunt ploi au loc infiltraŃii în această hidroizolaŃie, nu stiu ce calitate a avut 
materialul. I-am zis constructorului că plouă, a venit, a mai dat o dată cu soluŃie 
dar, tot plouă. Am contactat şi proiectantul şi constructorul, dar nimeni nu îşi 
asumă responsabilitatea. Am venit cu această problemă pentru că avem această 
capelă, pe care nu o putem folosi.  

D-l. Rakoczi  întreabă dacă putem să recuperăm banii? 
D-l. Gain precizează că doar 5% din sumă, dar trebuie să facem recepŃia 

finală la terminarea lucrării.  
Intervine d-l. Kaba care precizează că nu s-a făcut recepŃia finală pentru 

că proiectantul spune că nu este vina lui, la fel  şi constructorul. Vom începe un 
proces să vedem cine este de vină sau acceptăm situaŃia.  

D-l. Ciuciulete întreabă: cu ce este acoperită capela?  
D-l. Gain precizează că este acoperită cu material SICA, care este de 

calitate. 
D-ra.Cîrlig întreabă dacă această construcŃe avea un termen de 

finalizare. 
D-l. Gain precizează că termenul de finalizare a lucrării este 18.10.2007, 

adică un an de la data semnării contractului. 
Intervine d-l Rakoczi care precizează că această lucrare trebuie 

executată pentru ca  să nu se deterioreze construcŃia şi mai tare.  
D-l. Macovei precizează că trebuie să facem recepŃia finală şi să 

acŃionăm în judecată, ca să recuperăm cei 5% din sumă. 
D-l. Pop propune să se  acŃioneze  în judecată. 
D-ra.Cîrlig întreabă: dacă proiectantul a venit să vadă construcŃia?  
D-l. Gain precizează că nu poate să cheme proiectantul, dacă nu are 

bani. 
D-ra.Cîrlig precizează că proiectantul trebuie să vadă despre ce este 

vorba şi apoi să spună ce se poate face, ca să ştim ce fonduri să alocăm. 
D-l. Ciuciulete propune să vină constructorul şi proiectantul să discute şi 

să ajungă la o rezolvare. 
Intervine d-l.Macovei care precizează că trebuie dată în folosinŃă 

această capelă. 
D-l. Ciuciulete precizează că în bugetul pe anul 2008 au fost prevăzute 

cheltuieli pentru repararea grădiniŃelor, şcolilor, spitalului Dr. Karl Diel din 
Jimbolia,  dar nu s-a reparat nimic. 

D-l primar precizează că nu sunt fonduri suficiente la buget pentru 
aceste reparaŃii. 

Intervine d-na Călina Sorina, care precizează că se pot face suplimentări 
la buget. 

D-l. Ciuciulete supune la vot pentru alocare sumă, care se votează cu 10 
voturi  “împotrivă”, 2 voturi “pentru” (d-l. Rakoczi şi d-l. Tabeică), şi 1 „abŃinere” 
(d-l. Toth). 

D-l. Ciuciulete supune la vot celelalte investiŃi din listă, care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

Hotărârea va fi modificată în sensul că s-a aprobat cu unanimitate o 
parte din hotărâre care vizează restul investiŃiei cu excepŃia hidroizolaŃiei. 

HOTĂRÂREA NR.36 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2008 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 

care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.37 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea casării unor cărŃi la 

Biblioteca orăşenească Jimbolia. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 

care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.38 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea din inventar a unor 

cărŃi la Biblioteca orăşenească Jimbolia. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 

care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.39 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică, 

a suprafeŃei de 15646  mp. teren cuprins în CF 3757 nr.topo.10022 în 
vederea concesionării pentru construire obiectiv sconomic cu caracter 
agricol.  

D-ra Cîrlig precizează că prea repede se dă în concesiune aceste 
terenuri, şi că ar trebui mai bine fundamentate cererile pentru concesiune. 

Intervine d-ra Hînciu care precizează că se organizează licitaŃie publică 
pentru concesionarea terenurilor. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
 D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
 D-l Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, protecŃie 
socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 D-l Ciuciulete prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă 
cu 12  voturi „pentru”  şi 1 „abŃinere” (d-ra Cîrlig) şi se adoptă. 

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

cuprins în CF 3757 nr.topo.21. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Ciuciulete prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă 
cu 12  voturi “pentru” şi 1 „abŃinere”  (d-ra Cîrlig) şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.41 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică, în 

vederea concesionării  a suprafeŃei de 4.000 mp. teren înscris în CF nr.3757 
nr.topo. 21/2, pentru construire obiectiv economic cu caracter agricol. 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Ciuciulete prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă 
cu 12  voturi „pentru” şi 1 „abŃinere” (d-ra Cîrlig) şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.42 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică, în 

vederea închirierii a suprafeŃei de 5.000 mp. teren înscris în CF nr.6981 
Jimbolia,  nr.topo. 10059. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.43 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea PUZ pentru parcela 

identificată cu nr.topo.380 Jimbolia, în suprafaŃă de 3591 mp. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.44 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea PUZ pentru parcela 

cuprinsă în CF  9511, cu  nr.topo.12848/1 şi 12848/2 Jimbolia, în suprafaŃă 
de 36.800 mp. 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.45 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea PUZ pe parcele 

identificate cu nr.topo. A356, A350/1 şi A345 Jimbolia pe o suprafaŃă de 
117.600 mp., pentru zonă de locuinŃe. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.46 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind desemnarea reprezentanŃilor 

Consiliului local al oraşului Jimbolia în Consiliul de AdministraŃie al 
Grupului Şcolar „Mihai Eminescu” Jimbolia.  

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.47 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind însuşirea hotărârii AGA de 

desemnare a reprezentanŃilor Consiliului de AdministraŃie al SC JIM 
APATERM- SERV SA.  
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D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.48 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea întabulării parcelei 

în suprafaŃă de 17.560 mp., aflată în intravilanul oraşului Jimbolia, 
identificată prin nr. topo.21, în domeniul privat al oraşului. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.49 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind aprobarea actualizării tarifelor 

de operare pentru serviciile de salubrizare efectuate de SC RETIM SA 
Timişoara. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.50 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind acordul Consiliului local al 

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

D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 
care  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi 
familie, culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, 
protecŃie socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.51 
 Probleme ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
 
1. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia mediului, 

turism şi agricultură. 
D-l Gain, prezintă referatul privind avizul de principiu în vederea 

încheierii contractului de asociere pentru instalarea unui sistem de 
înregistrare şi urmărire a traficului rutier. 

Intervine D-l. Ciuciulete şi intreabă cum se va desfăşura această lucrare? 
Intervine d-l. Tiberiu Ciucur reprezententul firmei S.C Codec SPAT S.R.L , 

care precizează, că ar vrea să amplaseze în Jimbolia o cameră care fotografiază 
pe cel care depăşeşte viteza regulamentară, dar poliŃia va hotărâ pe ce stradă se 
va amplasa camera. D-l Ciucur mai precizează că firma a încheiat un protocol de 
colaborare cu PoliŃia judeŃului Timiş. 

Intervine d-l Rakoczi care întrebă dacă acest sistem funcŃionează în mai 
multe localităŃi din România. 

D-l Ciucur precizează că S.C Codec SPAT S.R.L  are amplasate camere 
pentru depăşirea vitezei în cca. 29 de localităŃi  din Ńară. 

Intervine d-ra Hînciu care întreabă: care este claritatea imaginii? 
D-l Ciucur precizează că este o imagine destul de bună. 
Intervine d-ra Hînciu care întreabă: dacă aparatele sunt omologate? 
D-l Ciucur precizează că toată aparatura din dotare este omologată. 
Intervine d-ra Hînciu care întreabă: dacă cineva distruge camera montată 

pe stâlp ce se întâmplă? 
D-l Ciucur precizează că aparatul este asigurat. 
D-l Ciuciulete supune la vot avizul de principiu care se aprobă cu 12 voturi 

“pentru” şi o „abŃinere” (d-l. Toth). 
D-l Gain, prezintă referatul privind avizul de principiu în vederea 

asocierii în participaŃiune pentru înfiinŃarea unei staŃii mobile de carburant 
tip container cu S.C ROMPETROL DONNSTREAM S.R.L. 

D-l Gain propune să se concesioneze terenul pe care urmează să se 
amplaseze staŃia sau să se scoată la licitaŃie.  

Intervine d-l. Rakoczi care precizează că trebuie  să se meargă la faŃa 
locului, să vedem despre ce teren este vorba.Propune să vină proprietarul sau 
reprezentantul firmei să discute.  
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D-l Ciuciulete supune la vot pentru amânare avizul de principiu care se 
aprobă cu unanimitate de voturi . 

D-l Gain, prezintă referatul privind avizul de principiu pentru  
prelungirea  certificatului de urbanism la firma S.C OTY-DAV S.R.L, în 
vederea întocmirii proiectului unei hale industriale  în Jimbolia. 

D-l Ciuciulete supune la vot avizul de principiu şi se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 

2. Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului 

 Serviciul de taxe şi impozite propune repartizarea locuinŃei de stat 
de pe strada I.Slavici, nr. 117, ap.4, d-nei. Delca Aneta. 

D-l Ciuciulete supune la vot şi se aprobă cu “unanimitate” de voturi. 
   Probleme curente ale Primăriei. 

D-l Ciuciulete ridică problema taxei de pescuit care este foarte mare de 
170 lei/an şi propune ca anul viitor să se perceapă o taxă mai mică. 

Ppropune ca popularea bălŃilor să se facă cu 2 tone de reproducători şi să 
se închidă balta un an de zile. Pescuitul pe noapte să fie interzis.   

D-l Ciuciulete întreabă de ce pensionarii şi copii nu au reducere? 
Intervine d-l. Dema care precizează că se va gândi, mai ales la popularea 

bălŃilor, iar taxa de pescuit nu se poate micşora deoarece se prinde foarte mult 
peşte. 

Intervine d-l. Toth şi propune repararea terenului din parc. 
D-ra Cîrlig propune ca la cererile de concesionare să se ataşeze mai 

multe documente. 
Intervine d-l. Gain care precizează că este suficient  ca în cerere să se 

indice un nume şi o adresă, pentru ca aceasta să fie supuse discuŃiei consiliului 
local. 

D-ra Cîrlig precizează că din anul 2005 spitalul este în administrarea 
consiliului local şi  alocarea unor fonduri sunt necesare în vederea gestionării 
bunurilor. 

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

Ciuciulete Petru   
SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 
 




