
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 
privind trecerea spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a 
spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical din patrimoniul 
public în patrimoniul privat al localităŃii, în vederea vânzării acestora 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.9323 din 20 octombrie 2008 al serviciului urbanism, 

amenjarea teritoriului şi registrul agricol , prin care se propune  trecerea spaŃiilor cu 
destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe 
actului medical din patrimoniul public în patrimoniul privat al localităŃii, în vederea vânzării 
acestora ; 

łinând cont de prevederile OUG nr.68/2008; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, lit.”e” şi art.4 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată  ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă  trecerea spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, 
precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical din patrimoniul 
public în patrimoniul privat al localităŃii, în vederea vânzării acestora, după cum urmează : 

Nr
. 
crt 

Codul 
de 

clasifi
-care 

Denumirea 
bunului 

Elemente identificare Anul 
dobandirii 
dupa cazul 
darii in 
folosinta 

Valoare
a de 

inventar 
(lei fără 
TVA) 

Situatia juridica actuala 

67. 19 Cabinet 
stomatolog
ie 

Apartamentul nr. 4/A al imobilului str. 
Republicii, nr. 38, înscris în CF nr. 10306, nr. 
topo. 1813/IV/A 

1963 19.283 Proprietar: Statul Roman 
exp., apart. Cf. Legii 4/73, 
nr.177/1962, 562/1977 

67. 19 Cabinet 
stomatolog
ie 

Apartamentul nr. 4/B al imobilului str. 
Republicii, nr. 38, înscris în CF nr. 10307, nr. 
topo. 1813/IV/B 

1963 34.058 Proprietar: Statul Roman 
exp., apart. Cf. Legii 4/73, 
nr.177/1962, 562/1977 

67. 19 Cabinet 
stomatolog
ie 

Apartamentul nr. 4/C al imobilului str. 
Republicii, nr. 38, înscris în CF nr. 10308, nr. 
topo. 1813/IV/C 

1963 13.768 Proprietar: Statul Roman 
exp., apart. Cf. Legii 4/73, 
nr.177/1962, 562/1977 

67. 19 Laborator  Apartamentul nr. 4/D al imobilului str. 
Republicii, nr. 38, înscris în CF nr. 10309, nr. 
topo. 1813/IV/D 

1963 15.332 Proprietar: Statul Roman 
exp., apart. Cf. Legii 4/73, 
nr.177/1962, 562/1977 

67. 19 Laborator  Apartamentul nr. 4/E al imobilului str. 
Republicii, nr. 38, înscris în CF nr. 10310, nr. 
topo. 1813/IV/E 

1963 20.214 Proprietar: Statul Roman 
exp., apart. Cf. Legii 4/73, 
nr.177/1962, 562/1977 

Art.2 – Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr.159/21.09.2006. 
Art.3. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios       
administrativ a Prefecturii judeŃului Timiş; 
-  compartimentului administraŃie publică locală ; 
-  Compartimentului buget, contabilitate 

Nr. 66 din 23 octombrie 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Bâcă Ioan 
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea cotei de contribuŃie financiară din bugetul local al 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul “Hai să ne cunoaştem”.. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 9114 din 13 octombrie 2008  al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune alocarea cotei de contribuŃie financiară din bugetul local al 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la proiectul “Hai să ne cunoaştem” în sumă de 250,14 
lei; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  250,14 lei  din bugetul local 

reprezentând cota de contribuŃie financiară a Şcolii generale cu clasele I-VIII nr.1 
Jimbolia, la Proiectul “Hai să ne cunoaştem”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor  şi contencios 

administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul  Timiş; 
- Compartimentului  administraŃie publică locală   ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  
 

 
Nr. 67 din 23 octombrie  2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                     Bâcă Ioan   
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

Privind stabilirea amplasamentului staŃiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor 
pe ambele sensuri de mers, atât pentru transportul de persoane prin curse regulate 
precum şi pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale în oraşul 
Jimbolia. 
. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.8147 din 23 septembrie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune stabilirea amplasamentului 
staŃiilor pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor pe ambele sensuri de mers, atât pentru 
transportul de persoane prin curse regulate precum şi pentru transportul de persoane prin 
curse regulate speciale în oraşul Jimbolia şi Hotărârea Consiliului judeŃean Timiş 
nr.17/29.02.2008  prin care se aprobă „Programul de transport judeŃean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.19 , alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Pentru transportul de persoane prin curse regulate se stabilesc următoarele 

amplasamente ale staŃiilor de îmbarcare/debarcare: 
- cod traseu 16, ruta Sânnicolau Mare – Comloşu Mare – Jimbolia, operator de 

transport BC GOLF, loc de îmbarcare/debarcare: parcarea din faŃa Casei de Cultură, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 88; 

- cod traseu 17, ruta Jimbolia – Comloşu Mic – Comloşu Mare, loc de 
îmbarcare/debarcare: parcarea din faŃa Casei de Cultură , str. Tudor Vladimirescu, nr. 
88; 

- cod traseu 18, ruta Bulgăruş – Lenauheim – Jimbolia, loc de îmbarcare/debarcare: 
parcarea din faŃa Casei de Cultură,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 88; 

- cod traseu 19, ruta Iecea Mare – Jimbolia, operator de transport AUTOTIM, loc 
de îmbarcare/debarcare: parcarea din faŃa Casei de Cultură, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
88; 

- cod traseu 20, ruta Timişoara – Săcălaz – Jimbolia, operator de transport 
AUTOTIM, loc de îmbarcare/debarcare: parcarea din faŃa SC VOGT ELECTRONIC 
România SRL, str. Corneliu Coposu, nr. 1/A; 

- cod traseu 113, ruta Checea – halta Clarii Vii – Jimbolia, loc de 
îmbarcare/debarcare: la halta Clarii Vii – intersecŃia Drumului NaŃional 59A cu Drumul 
de exploatare De 451 spre Colonia agricolă Clarii Vii, iar la Jimbolia parcarea din faŃa 
SC VOGT ELECTRONIC România SRL, str. Corneliu Coposu, nr. 1/A; 

- cod traseu 115, ruta Timişoara – Jimbolia – Bulgăruş, loc de îmbarcare/debarcare: 
intersecŃia străzilor Calea Timişorii şi Ştefan cel Mare din oraşul Jimbolia. 

Art.2. - Pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale se stabilesc 
următoarele amplasamente ale staŃiilor de îmbarcare/debarcare: 

- ruta halta Clarii Vii – Jimbolia, loc de îmbarcare/debarcare : la Colonia Agricolă 
Clarii Vii – în faŃa Şcolii cu clasele I – IV, iar la Jimbolia parcarea din faŃa Bisericii 
catolice, str. Tudor Vladimirescu, nr. 79. 

 
 
 



Art.3. – 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, presă şi e-mail 
  

Nr. 68 din 23 octombrie     2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                        
        
        Bâcă Ioan   
                                                   
       CONTRASEMNEZĂ, 
     SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea trecerii unor imobile  din domeniul public al oraşului 
Jimbolia  în domeniul  privat  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia 
Văzând referatul nr.9218 din 16 octombrie 2008  al serviciului urbanism, 

amenjarea teritoriului şi registrul agricol , prin care se propune trecerea unor imobile din 
domeniul public al oraşului Jimbolia în domeniul privat ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului 

Jimbolia şi  trecerea în domeniul privat , după cum urmează : 
- punct de colectare  depozit  deşeuri, amplasat în extravilan,  amplasat în extravilan, la 

2 km în partea de nord  a oraşului Jimbolia, înscris în CF nr.3757 Jimbolia, 
nr.topo.10026 şi 10029/1, în surpafaŃă de 50.000 mp ; 

- punct de colectare depozit deşeuri, amplasat în extravilan, lângăDrumul NaŃional DN 
59C, km.46+0 km, înscris în CF nr.10380 Jimbolia, nr.topo.NMS 16/1, în suprafaŃă 
de 10.000 mp. 

Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios       
administrativ a Prefecturii judeŃului Timiş; 
-   Compartimentului  administraŃie publică locală; 
-   Compartimentului buget, contabilitate 
- Serviciului urbanism,  
 
 

Nr. 69 din 23 octombrie 2008            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Bâcă Ioan  
 
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind alipirea parcelelor cu numărul topografic A398/1; 399/2/1/1/1 (în 
suprafaŃă de 46.062 mp), A398/1; 399/2/1/1/2 (în suprafaŃă de 12.070 mp), 
A398/1; 399/2/1/1/3 (în suprafaŃă de 5.020 mp) şi A398/1; 399/2/1/1/4 (în 
suprafaŃă de 26.248 mp) din CF nr. 9687 Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9126 din 14 octombrie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea alipirii parcelelor 
cu numărul topografic A398/1; 399/2/1/1/1 (în suprafaŃă de 46.062 mp), A398/1; 399/2/1/1/2 
(în suprafaŃă de 12.070 mp), A398/1; 399/2/1/1/3 (în suprafaŃă de 5.020 mp) şi A398/1; 
399/2/1/1/4 (în suprafaŃă de 26.248 mp) din CF nr. 9687 Jimbolia 

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  alipirea parcelelor cu numărul topografic A398/1; 399/2/1/1/1 

(în suprafaŃă de 46.062 mp), A398/1; 399/2/1/1/2 (în suprafaŃă de 12.070 mp), A398/1; 
399/2/1/1/3 (în suprafaŃă de 5.020 mp) şi A398/1; 399/2/1/1/4 (în suprafaŃă de 26.248 mp) 
din CF nr. 9687 Jimbolia 

Terenul menŃionat mai sus aparŃine oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari. 

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. 70 din 23 octombrie   2008            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Bâcă Ioan 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA  

privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr.9687 Jimbolia, 
nr.topo.398/1, 399/2/1/1. 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.8812 din 2 octombrie 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului situat în Jimbolia, 
cuprins în  CF nr.9687 Jimbolia, nr.topo.398/1, 399/2/1/1. având suprafaŃa de 89.400 mp, în 
6 parcele, după cum urmează: 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/1, în suprafaŃă de 30.873 mp, 
având descrierea „teren pentru construcŃii”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/2, în suprafaŃă de 29.000 mp, 
având descrierea „teren pentru construcŃii”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/3, în suprafaŃă de 3.277 mp, 
având descrierea „teren pentru drum”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/4, în suprafaŃă de 2.500 mp, 
având descrierea „teren pentru zonă verde”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/5, în suprafaŃă de 9.750 mp, 
având descrierea „teren pentru construcŃii”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/6, în suprafaŃă de 14.000 mp, 
având descrierea „teren pentru construcŃii”. 
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 situat Jimbolia, cuprins în CF 9687,   cu 
nr.topo.398/1, 399/2/1/1, având suprafaŃa de 89.400 mp, în 6 parcele, după cum urmează: 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/1, în suprafaŃă de 30.873 
mp, având descrierea „teren pentru construcŃii”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/2, în suprafaŃă de 29.000 
mp, având descrierea „teren pentru construcŃii”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/3, în suprafaŃă de 3.277 
mp, având descrierea „teren pentru drum”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/4, în suprafaŃă de 2.500 
mp, având descrierea „teren pentru zonă verde”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/5, în suprafaŃă de 9.750 
mp, având descrierea „teren pentru construcŃii”; 

- o parcelă identificată cu nr. topo. 398/1; 399/2/1/1/6, în suprafaŃă de 14.000 
mp, având descrierea „teren pentru construcŃii”. 

Terenul menŃionat mai sus aparŃine oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari. 

 
 
 



 
 
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. 71 din 23 octombrie  2008                   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Bâcă Ioan 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării  a unui teren în 
suprafaŃă de 50.000 mp pentru construirea unei baze sportive. 
 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.8963  din 8 octombrie   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică 
în vederea concesionării suprafeŃei de 50.000 mp identificată pe parcelele cu nr.topo.A47/1 
în suprafaŃă de 3.000 mp şi A48/1 în suprafaŃă de 51.300 mp, în vederea construirii unei baze 
sportive; terenul aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia, reprezentând păşune în 
extravilan 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 

50.000 mp. teren pe parcelele identificate  cu nr.topo.A47/1 în suprafaŃă de 3.000 mp şi 
A48/1 în suprafaŃă de 51.300 mp , în vederea construirii unei baze sportive. 
                         Terenul menŃionat la alin.1 aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia, 
reprezentând păşune în extravilan 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. 72 din  23 octombrie 2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ 
           Bâcă Ioan  

      
 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea proiectului tehnic  în vederea executării lucrării „Pasarelă 
pietonală în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”..-. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr.9204 din 15 octombrie 2008  al serviciului urbanism , 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea 
executării lucrării „Pasarelă pietonală în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş” necesară creării unui 
trotuar de acces în Zona industrială (strada Hammerstein); 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării „Pasarelă 

pietonală în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş” necesară creării unui trotuar de acces în Zona 
industrială (strada Hammerstein). 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol  
 

Nr. 73 din 23 octombrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
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     CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
           NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului din Jimbolia, 
înscris în CF nr.9687 Jimbolia , identificat cu nr.topo. 398/1, 399/2 având 
suprafaŃa de 29.000 mp. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9217 din 16 octombrie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea din circuitul agricol 
a terenului din Jimbolia înscris în CF nr.9687 Jimbolia , identificat cu nr.topo. 398/1, 399/2 
având suprafaŃa de 29.000 mp – situat în intravilanul oraşului Jimbolia, în partea de est a 
oraşului, în  partea stângă  Drumului NaŃional DN 59 A, la ieşirea din oraşul Jimbolia către 
Timişoara, având destinaŃia de „teren pentru construcŃii”; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” , alin.(9) şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă scoaterea din circuitul agricol a suprafaŃei de 29.000 mp 

teren ce aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia – situat în intravilanul oraşului 
Jimbolia, în partea de est a oraşului, în  partea stângă  Drumului NaŃional DN 59 A, la ieşirea 
din oraşul Jimbolia către Timişoara, având destinaŃia de „teren pentru construcŃii”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
-  Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ 
a InstituŃiei prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea preŃului minim de vânzare, prin procedura de licitaŃie 
publică, a unui  teren destinat construirii unui obiectiv economice.-   

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9401 din 21 octombrie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune însuşirea raportului de evaluare cu preŃul minim 
de vânzare, prin procedura de licitaŃie publică, a unui  teren aflat în domeniul privat al 
oraşului  ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare cu preŃul minim de la care va porni 

licitaŃia publică pentru terenul ce urmează a fi vândut, după cum urmează : 
Data 
întocmirii 
raportului 
de evaluare 

Nr. 
crt. 

Locul de 
amplasare a 
terenului 

Nr.CF Nr.topo Zona de 
încadrare 
a 
terenului 

PreŃ/mp 
Lei/euro 

Firma 

SuprafaŃa 
totală a 
terenului 
(mp) 

Valoarea 
terenului 
(nu include 
TVA) 
- lei -  

 
25,04 

 
20.10.2008 

1. Jimbolia,  
Str.Calea 
Timişorii, 
Zona 
industrială 

 
 
9687 
 

 
398/2; 
399/2/1/1 
 
 

 
 
D 
 

6,70 
Euro 

SC Neslyd 
Company 
SRL 

 
 
29.000 

  
 
726160     

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

 
HOTĂRÂREA 

 
privind scoaterea la licitaŃie publică deschisă , în vederea vânzării, a unui teren 
în  suprafaŃă de 29.000  mp. pentru construirea unei hale de producŃie, situat în 
Jimbolia, str.Calea Timişorii, înscris în CF nr.9687, nr.topo.398 /1, 399/2/1/1,  
şi aprobarea caietului de sarcini. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr.9401/ 21 cotombrie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică 
deschisă , în vederea vânzării, a unui teren în  suprafaŃă de 29.000  mp. pentru construirea 
unei hale de producŃie, situat în Jimbolia, str.Calea Timişorii, înscris în CF nr.9687, 
nr.topo.398 /1, 399/2/1/1,  şi aprobarea caietului de sarcini; terenul aparŃine domeniului 
privat al localităŃii şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

de 29.000 mp teren, identificat prin CF nr.9687, nr.topo.398/1, 399/2/1/1, pentru construirea 
unei hale de producŃie. 

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

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- 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 presa  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea rapoartelor   de evaluare  privind vânzarea cabinetelor 
medicale şi laboratoarelor din Jimbolia, str.Republicii nr.38, 

aubartamentele 4A, 4B, C, 4D ŞI 4E. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând referatul nr. 9154 din 14 octombrie 2007 al serviciului urbanism prin 
care se propune însuşirea de către Consiliul local a rapoartelor de evaluare pentru cabinetele 
medicale şi laboratoarele din Jimbolia, str.Republicii nr.38, subapartamentele 4A, 4B, 4C, 
4D ŞI 4E,  ce urmează a fi vândute prin negociere directă deŃinătorilor contractelor de 
închiriere şi prin licitaŃie publică pentru spaŃiile libere de contract, conform raportului de 
evaluare întocmit de către SC”NESLYD COMPANY”SRL;  
  In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”c”, art.123 alin(3) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se însuşesc rapoartele de evaluare pentru cabinetele medicale şi 
laboratoarele din Jimbolia, str.Republicii nr.38, subapartamentele 4A, 4B, 4C, 4D ŞI 4E,  ce 
urmează a fi vândute prin negociere directă deŃinătorilor contractelor de închiriere şi prin 
licitaŃie publică pentru spaŃiile libere de contract, ,după cum urmează : 

Data 
întocmirii 
raportului de 
evaluare 

Nr.
crt. 

Locul de amplasare a 
imobilului 

Nr. 
CF 

Nr. 
topo 

Zona 
de  
înca-
dra-re 
a 
tere-
nului 

PreŃul 
total 
- lei -  

Firma 

SuprafaŃa 
totală a 
terenului 
    (mp) 
SuprafaŃa 
totală a 
constr. 
(mp) 

Valoarea 
terenului (nu 
conŃine 
TVA) 
- lei –  
Valaore 
construcŃie 
(nu conŃine 
TVA)-lei- 

18.09.2008 1. Str.Republicii nr.38,  
Apartamentul 4, 
subapartamentul 4A 

10306 1813/IV/
A 

 
B 

 
19.283 SC Neslyd 

Company 
SRL 

34 
 

53,8 

1.337 
 

17.946 

18.09.2008 2. Str.Republicii nr.38 
Apartamentul 4, 
subapartamentul 4B 

10307 1813/IV/
B 

 
B 

 
34.058 SC Neslyd 

Company 
SRL 

57 
 

94,66 

2.242 
 

31.816 

18.09.2008 3. Str.Republicii nr.38 
Apartamentul 4, 
subapartamentul 4C 

10308 1813/IV/
C 

 
B 

 
13.768 

SC Neslyd 
Company 
SRL 

24 
 

38,71 

944 
 

12.824 

18.09.2008 4 Str.Republicii nr.38 
Apartamentul 4, 
subapartamentul 4D 

10309 1813/IV/
D 

 
B 

 
15332 SC Neslyd 

Company 
SRL 

33 
 

4527 

1.298 
 

14.034 

18.09.2008 5 Str.Republicii nr.38 
Apartamentul 4, 
subapartamentul 4E 

10310 1813/IV/
E 

 
B 

 
20.214 

SC Neslyd 
Company 
SRL 

31 
 

56,89 

1.219 
 

18.995 

   
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 



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

- Compartimentului  administraŃie publică locală  
- Serviciului urbanism 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea proiectului tehnic  în vederea executării lucrării „Racord 
CANAL Spital T.B.C.”.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr.9190 din 15 octombrie 2008  al serviciului urbanism , 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea 
executării lucrării „Racord canal Spital T.B.C.”;  

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării „Racord 

canal Spital T.B.C.” 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea proiectului tehnic  în vederea executării lucrării „Racord la 
canalizare Şcoală Generală din str.Lorena nr.33-35 Jimbolia - judeŃul Timiş”.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr.9193 din 15 octombrie 2008  al serviciului urbanism , 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic în vederea 
executării lucrării „Racord la canalizare Şcoală Generală din str.Lorena nr.33-35 Jimbolia - 
judeŃul Timiş”;  

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul tehnic în vederea executării lucrării „Racord la 

canalizare Şcoală Generală din str.Lorena nr.33-35 Jimbolia - judeŃul Timiş”. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
  

privind acceptarea donaŃiei  reprezentând cota de ½ din imobilul situat în 
oraşul Jimbolia, str.Emmerich Bartzer nr.6, înscirs în CF nr.1084, 
nr.topo.2594, 2595 în suprafaŃă totală de 968 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.9205 din 15 octombrie 2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol , prin care se propune acceptarea donaŃiei  
reprezentând cota de ½ din imobilul situat în oraşul Jimbolia, str.Emmerich Bartzer nr.6, 
înscirs în CF nr.1084, nr.topo.2594, 2595 în suprafaŃă totală de 968 , proprietatea numitei 
Bartzer Dana-Christine, cu obligativitatea Consiliului local al oraşului Jimbolia de a înfiinŃa 
în acest imobil „Casa memorială Bartzer” – familie de mari uzicieni din oraşul Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acceptă donaŃia  reprezentând cota de ½ din imobilul situat în oraşul 

Jimbolia, str.Emmerich Bartzer nr.6, înscirs în CF nr.1084, nr.topo.2594, 2595 în suprafaŃă 
totală de 968. 

Art.2. –  Consiliul local al oraşului Jimbolia va amenaja în acest imobil „Casa 
memorială Bartzer”.  

Art.3. -    Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea  legalităŃii actelor şi contencios 

administrativ a InstituŃiei Prefectului -  judeŃul Timiş  ; 
- Compartimentului  administraŃie publică locală  ; 
- CetăŃenilor prin presă şi e-mail. 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.Dr.Diel nr.53, ap.1 cu 43 % p.c.i., cuprins în CF.nr.9459, nr.topo.4021-
4022/I, CF col.nr.1124,  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.9300 din 20 

octombrie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str. .Dr.Diel nr.53, ap.1 cu 43 % p.c.i., cuprins 
în CF.nr.9459, nr.topo.4021-4022/I, CF col.nr.1124, în suprafaŃă de 283 mp din suprafaŃa 
totală de 1962 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 CROITORU IONEL    

a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Dr.Diell nr.53, ap.1, cu 43 % p.c.i. teren, 
cuprins în CF nr. 9459, nr.topo.4021-4022/I, CF col.nr.1124, în suprafaŃă de 283 mp. din 
suprafaŃa totală de 1962 mp., care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 558 mp.( 192 mp - curte   şi 
366 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 : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ al 

InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 
- Compartimentului   administraŃie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D- lui Croitoru Ionel, Jimbolia, str.Dr.Diel nr.53, ap.1 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.Ştefan Jager nr.2, cuprins în CF.nr.6051, nr.topo.4312  cumpărat  în 
baza Legii nr.112/1995. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.4850 din 20 

octombrie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str. Ştefan Jager nr.2 cuprins în CF nr.6051, 
nr.topo.4312,  în  suprafaŃă de 254 mp,  cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor 
Legii nr.112/1995; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei GUSAR LIVIA    a 

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ştefan Jager nr.2 cuprins în CF nr.6051, 
nr.topo.4312,  în  suprafaŃă de 254 mp, care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 444 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 : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ al 

InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 
- Compartimentului   administraŃie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei Gusar Livia, Jimbolia, str.Şt.Jager nr.2 
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.Tudor Vlarimirescu nr.20, ap.4 cu 13 % p.c.i., cuprins în 
CF.ind.nr.10558, nr.topo.2395-2396/1/IV, CF col.nr.9961,  cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.9299 din 20 

octombrie  2008 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcŃiei din str. Tudor Vlarimirescu nr.20, ap.4 cu 13 % 
p.c.i., cuprins în CF.ind.nr.10558, nr.topo.2395-2396/1/IV, CF col.nr.9961, în suprafaŃă de 
191 mp din suprafaŃa totală de 4347 mp,  cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor 
Legii nr.112/1995; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei RĂDOI ILEANAA 

terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. . Tudor Vlarimirescu nr.20, ap.4 cu 13 % 
p.c.i., cuprins în CF.ind.nr.10558, nr.topo.2395-2396/1/IV, CF col.nr.9961, în suprafaŃă de 
191 mp din suprafaŃa totală de 4347 mp., care a cumpărat imobilul în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 380 mp.( 45 mp. - curte   şi 
335 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 : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ al 

InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 
- Compartimentului   administraŃie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei Rădoi Ileana, din Jimbolia, str.T.Vladimirescu nr.20 ap.4 
 

Nr. 84 din 23 octombrie    2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
        
        Bâcă Ioan   
                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel NiŃoi 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea rapoartelor   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.101/20.03.2001 şi referatul nr. 9242 din 16 octombrie 
2008 al serviciului urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul local a 
rapoartelor de evaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF ,ce aparŃine de locuinŃele 
cumpărate 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”, art.123 alin(3) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se însuşesc rapoartele de evaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF 
, ce aparŃine de locuinŃele cumpărate de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995 ce urmează a  fi 
vândut proprietarlor 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 

4. IORDAN COSTEL Str.Victor Babeş 
nr.73 

309 3472; 
3473 

21.08.2008 - 2623 53.640 

5. LIBER 
GHEORGHE 

Str.Republicii 
nr.24 

3639 1774 10.09.2008 475  222  8.558 

   
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului  administraŃie publică locală  
- Serviciului urbanism 
 

Nr. 85  din 23 octombrie   2008           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă 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.24/23.03.2000 şi  
referatul nr. 7799 din 16 octombrie  2008 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitului Liber Gheorghe prin care se stabileşte diferenŃa de teren 
rămasă pentru vânzare, cuprins în CF nr.3639, nr.top.1774  în suprafaŃă de 222 mp. cu o 
valoare de 8558 LEI,(10,76 euro/mp) stabilită conform raportului de evaluare întocmit de 
SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică către LIBER GHEORGHE   
a suprafeŃei de 222 mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF.3639  nr.topo.1774 din 
Jimbolia, str.Republicii nr.24. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 8.558 lei,   
(10,76 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. ___ din 23 octombrie 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 : 
- Serviciului verificarea  legalităŃii actelor şi contencios 

administrativ a InstituŃiei Prefectului - judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-lui Liber Gheorghe, Jimbolia, str.Republicii nr.24 

  
Nr. 86  din 23 OCTOMBRIE    2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
         Bâcă Ioan 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a terenului închiriat din Jimbolia, 
str.V.Babeş nr.73 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.110/20.03.2001 şi  

referatul nr. 6336 din 16 octombrie  2008  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  
întocmit în baza cererii numitului Iordan Costel  prin care se propune  vânzarea terenului 
închiriat din Jimbolia, str.V.Babeş nr.73, cuprins în CF nr.309, nr.top.3472, 3473  în 
suprafaŃă de 2623  mp., care este fără front stradal şi are destinaŃia de grădină, cu preŃul  de 
53.640  LEI,(5,80 euro/mp) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de 
SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaŃie publică către IORDAN COSTEL   a 

suprafeŃei de 2623 mp. teren închiriat, fără front stradal cu destinaŃia de grădină,  cuprins în 
CF.309  nr.topo.3472, 3473 din Jimbolia, str.V.Babeş nr.73.. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 53.640  lei,   
(5,80 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. ___ din 23 octombrie 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 deŃinătorului contractului de închiriere. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-lui Iordan Costel, Jimbolia, str.V.Babeş nr.73 

  
Nr. 87  din 23 OCTOMBRIE    2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
         Bâcă Ioan 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9302 din 117 octombrie  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 B – Lucrări noi, se introduc punctele „12” – „ Pasarelă pietonală în 

oraşul Jimbolia” în valoare de 37.000 lei;  „13” – Racord canalizare Spital BC” în 
valoare de 210.000 lei  şi „14” – Racord la canalizare Şcoală Generală din 
str.Lorena nr.33” în valoare de 252.000 lei rezultând un TOTAL Cap. B de 
3.579.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 11.167.000 lei 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
- Serviciului urbanism 

 
 
 
Nr. 88 din  23 octombrie    2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ  
         
                 Bâcă Ioan  
 
     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 9410 din 22 octombrie 2008 al biroului buget, contabilitate prin care 

se propune rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1155/24.09.2008  privind alocarea unei sume 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul pe anul 2008, pentru 
finanŃarea unor cheltuili curente şi de capital ale autorităŃilor administraŃiei publice locale, pentru oraşul 
Jimbolia s-a repartizat suma de 1.400 mii lei destinată pentru efectuarea cheltuielilor de reparaŃii străzi 
şi trotuare şi modificarea listei de investiŃii; 

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:                                    

            
COD  MII LEI   

VENITURI – TOTAL         2.299,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit    04.02.01    400,00            
2.Sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1.400,00  
3.Venituri din vânzarea unor bunuri aparŃinând domeniului 
    privat        39.02.07    499,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL        2.299,00  
  
1.Asigurări şi asistenŃă socială     68.02    200,00 
 - cheltuieli de personal(asistenŃi personali)   68.02.10   150,00 
 - ajutoare sociale(asistenŃi personali)    68.02.57     50,00 
2. ProtecŃia mediului       74.02    462,00 
 - cheltuieli de capital(canalizare)    74.02.71   462,00 
3. Transporturi       84.02  1.637,00 
 - bunuri şi servicii      84.02.20 1.600,00 
 - cheltuieli de capital      84.02.71       37,00 

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. 89 din 23 octombrie  2008                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Bâcă Ioan 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel                
 
 
          



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea apartamentării unor imobile din oraşul Jimbolia,  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9287/17 octombrie  2008 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea  apartamentării unor 
imobile din oraşul Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă apartamentarea următoarelor imobile din oraşul  Jimbolia : 

- Imobil situat în oraşul Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 22, înscris în CF 
nr. 141 Jimbolia, nr. topo. 2225, 2226; 

- Imobil situat în oraşul Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 19, înscris în 
CF nr. 6962 Jimbolia, nr. topo. 2472, 2473, 2474; 

- Imobil situat în oraşul Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti, nr. 58 şi 60, înscris în 
CF nr. 9229 Jimbolia, nr. topo. 512/IV/B; 

- Imobil situat în oraşul Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 46, înscris în CF nr. 
3837 Jimbolia, nr. topo. 1434. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ 
al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

 
Nr. 90 din  23 octombrie   2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
       Bâcă Ioan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA  
privind rezilierea contractului de concesionare teren cu 
nr.8405/24.09.2008 încheiat cu S.C. Grano Company S.R.L. şi 
radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune.- 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
  Văzând referatul nr.8405/16.10.2008   al serviciului urbanism,  prin care se 
propune rezilierea contractului de concesionare teren cu nr.8405/24.09.2008, ce a avut ca 
obiect concesionarea terenului în suprafaŃă de 6000 mp, situat în vecinătatea străzii Spre Sud, 
înscris în CF nr.3208, nr.topo.3603/2, pentru construirea unui obiectiv cu caracter agricol,  la 
cererea depusă de SC Grano Company SRL, deoarece Planul Urbanistic Zonal pe care 
trebuia să-l întocmească, conform cerinŃelor din caietul de sarcini al licitaŃiei, nu a fost avizat 
de către AgenŃia de Mediu, motiv pentru care nu a poate obŃine autorizaŃia de construcŃie; 

łinând cont de prevederile CAP.II, art.13 din Legea nr.50/1991,republicată ; 
  În temeiul prevederilor art.36. alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art.1. – Se reziliază contractul de concesionare teren, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
concesionarului 

SuprafaŃa 
concesionată 
mp. 

Nr.CF 
Nr.topo 
 

Nr.con-
tract 

3208- Jimbolia 1.  SC Grano Company 
SRL 

6.000 
3603/2 

8405/ 
24.09. 
2008 

  
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serciciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ 
a InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 

- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului urbanism ; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş; 
- SC Grano Company SRL 

 
 
Nr. 91 din  23 octombrie 2008                           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                   Bâcă Ioan     
         

CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR, 
       Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

. 
HOTĂRÂREA 

 
privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu Biroul de Consiliere 
pentru CetăŃeni pentru suprafaŃa de 60 mp. din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Lorena nr.2 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.9296 din 20 octombrie 2008 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune prelungirea contractului de comodat încheiat cu Biroul de 
Consiliere pentru CetăŃeni pentru suprafaŃa de 60 mp, din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Lorena nr.2, până la data de 31.12.2015 în vederea desfăşurării activităŃii Biroului de 
Consiliere pentru CetăŃeni; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă prelungirea contractului de comodat încheiat cu Biroul de 

Consiliere pentru CetăŃeni, pentru suprafaŃa de 60 mp, din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Lorena nr.2, până la data de 31.12.2015 în vederea desfăşurării activităŃii Biroului de 
Consiliere pentru CetăŃeni . 

Art.2. – Începând cu data de 01.11.2008 se reziliază  contractul de închiriere 
nr.9918/2002. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeŃului Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Biroului de Consiliere pentru CetăŃeni; 
. 

 
Nr. 92 din 23 octombrie  2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă Ioan 
  
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
            Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

. 
HOTĂRÂREA 

 
privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu AsociaŃia 
Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor.  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.9296 din 20 octombrie 2008 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune prelungirea contractului de comodat încheiat cu AsociaŃia 
Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor. pentru o suprafaŃă 
construită de 224,24 mp şi teren în suprafaŃă de 323,76 mp  din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Ştefan cel Mare nr.9, până la data de 31.12.2015 în vederea desfăşurării activităŃii 
AsociaŃiei Microregionale BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor.; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă prelungirea contractului de comodat încheiat cu AsociaŃia 

Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor. pentru o suprafaŃă 
construită de 224,24 mp şi teren în suprafaŃă de 323,76 mp  din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Ştefan cel Mare nr.9, până la data de 31.12.2015 în vederea desfăşurării activităŃii 
AsociaŃiei Microregionale BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor. 

Art.2. – Începând cu data de 01.11.2008 se reziliază contractul  de închiriere 
nr.34/2003. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeŃului Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Biroului de Consiliere pentru CetăŃeni; 
. 

 
Nr. 93 din 23 octombrie  2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă Ioan 
  
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
            Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al oraşului Jimbolia în  
Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.9360 din 21 octombrie 2008 prin care se propune 

desemnarea  reprezentanŃilor al Consiliului Local al oraşului Jimbolia în Consiliile de 
AdministraŃie ale unităŃşilor de învăŃământ; 

łinând cont de prevederile art.145 alin.(6) 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. -  Se desemnează reprezentanŃii Consiliului local al oraşului Jimbolia în 
consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ, după cum urmează : 

1. BOLDOR AUGUSTIN ,pentru învăŃământul preşcolar; 
2. TAKACS MIHAI ,pentru învăŃământul şcolar. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- unităŃilor de învăŃământ; 
- celor prevăzuŃi la art.1 

 
 
Nr. 94 din 23 octombrie  2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Bâcă Ioan 
    VIZAT, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

. 
HOTĂRÂREA 

 
privind prelungirea contractului de comodat şi a celui de asociere încheiat cu 
AsociaŃia „Clubul de fotbal Marcel Baban”.  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.9102 din 20 octombrie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol .; 
În temeiul prevederilor  art.36 alin.(5) lit.”a” art.45 din Legea administraŃiei 

publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă prelungirea contractului de comodat încheiat cu AsociaŃia 

Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor. pentru o suprafaŃă 
construită de 224,24 mp şi teren în suprafaŃă de 323,76 mp  din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Ştefan cel Mare nr.9, până la data de 31.12.2015 în vederea desfăşurării activităŃii 
AsociaŃiei Microregionale BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor. 

Art.2. – Începând cu data de 01.11.2008 se reziliază contractul  de închiriere 
nr.34/2003. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeŃului Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Biroului de Consiliere pentru CetăŃeni; 
. 

 
Nr. 95 din 23 octombrie  2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă Ioan 
  
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
            Ionel NiŃoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind modificarea art.1 din HCLnr.135/15.05.2008, 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.9383  din 21 octombrie    2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune modificarea art.1 din HCL 
nr.135/15.05.2008, 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, 
în suprafaŃă de 346 mp.în sensul că suprafaŃa care se va scoate la licitaŃie publică este de 224 
mp -  în loc de 346 mp cum era prevăzut în HCL nr.135/2008; 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 modifică art.1 din HCL nr.135/15.05.2008 şi va avea următorul 

cuprins “Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de 224 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 : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor si contencios 

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

Nr. 96 din  23 octombrie   2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Bâcă Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind modificarea art.1 din HCL nr.136/15.05.2008, 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.9384  din 20 octombrie   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune modificarea art.1din HCL 
nr.136/15.05.2008 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, în suprafaŃă de 182 mp.în sensul că suprafaŃa care se scoate la licitaŃie 
public este de 73 mp, - în loc de 182 mp. Cum era prevăzut în HCL nr.136/15.05.2008; 
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 modifică art.1 din HCL nr.136/15.05.2008 şi va avea următorul 

cuprins “ Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de  
73 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 : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor si contencios 

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

Nr. 97 din  23 octombrie   2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Bâcă Ioan  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind modificarea art.1  din HCL nr.21/24.07.2008, scoaterea la licitaŃie publică, în 
vederea concesionării pentru construcŃie   a  terenului  cuprins în CF nr.3207 
nr.top.14547/2.- 
 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.9382  din 20 octombrie   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune modificarea art.1 din HCL 
nr.21/24.07.2008 , privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea concesionării pentru 
construire depozit de cereale (căi de acces, uscător, condiŃionare şi păstrare ) , a  terenului 
situat în Jimbolia, str.Porumbeilor nr.1/A, cuprins în CF nr.3207, nr.top.14547/2, în suprafaŃă 
de 3032 mp în sensul că suprafaŃa care se scoate la licitaŃie publică va fi de 3023, în loc de 
3032.; terenul este în proprietatea Statului Român  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 modifică art.1 din HCL nr.21/24.07.2008 şi va avea următorul 

cuprins “ Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de 3023 mp. teren, 
situat în Jimbolia, str. Porumbeilor nr.1/A, cuprins în CF nr.3207, nr.top.14547/2, pentru 

construire depozit cereale (căi de acces, uscător, condiŃionare şi uscare ). 
                         Terenul menŃionat la alin.1 este în proprietatea Statului Român  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. 98 din  23 octombrie  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

         Bâcă Ioan 
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
                                                               

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea  Listei mormintelor oamenilor de ştiinŃă, cultură şi arată sau 
a militarilor cu merite deosebite ce urmează a fi întreŃinute de către Consiliul 
local al oraşului Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
 Văzând art.3 din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a cimitirului şi 

referatul nr.9428 din 22 octombrie 2008 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi 
registrul agricol prin care se aprobarea  Listei mormintelor oamenilor de ştiinŃă, cultură şi 
arată sau a militarilor cu merite deosebite ce urmează a fi întreŃinute de către Consiliul local 
al oraşului Jimbolia ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă Lista mormintelor oamenilor de ştiinŃă, cultură şi artă sau a 

militarilor cu merite deosebite ce urmează a fi întreŃinute de către Consiliul local al oraşului 
Jimbolia, după cum urmează : 
 
 

1. Adoc Gheorghe ÎnvăŃător, animator al vieŃii culturale a 
românilor jimbolieni, primul cantor al Bisericii 
ortodoxe 

2. Bartzer Emmerich Profesor de muzică, dirijor, compozitor (stabilit 
în Jimbolia în 1933) 

3. Bayer Leopold (Lipot) Medic comunal 
4. Berberich Peter Sculptor în lemn (stabilit în Jimbolia în 1924) 
5. Diel Karl Medic de renume, chirurg, director de spital 
6. Duffaud Georg von Primul comandant al FormaŃiei de pompieri 

voluntari 
7. Feil Franz Profesor, director al Şcolii de uce-nici, autorul 

unei monografii a şcolii 
8. Henz Matthias Profesor, directorul Gimnaziului romano-catolic 
9. Jäger Stefan Pictor, unul dintre cei mai cunoscuŃi pictori ai 

şvabilor  
10. Jung Peter Poet şi jurnalist, redactor al ziarului „Hatzfelder 

Zeitung“ 
11. Maderspach Franz 

(Ferenc) 
Locotenent-colonel în armata revoluŃionară 
maghiară în timpul Revo-luŃiei din 1848/49 

12. Maser Nikolaus Muzician, componist, dirijor (stabilit în 
Jimbolia în 1957) 

13. Möller Karl von Colonel în armata austro-ungară, scriitor, 
senator în Parlamentul României; a trăit câŃiva 
ani la Jimbolia.  

14. Scherka Georg ÎnvăŃător, director al Şcolii elementare, organist 
la biserica romano-catolică (stabilit în Jimbolia  
în 1858) 



15. Svoboda Mathias Muzician, dirijor de fanfară, compo-zitor 
(stabilit în Jimbolia  în 1938) 

16. Titz Johann 
(János) 

ÎnvăŃător, director al Şcolii elementare 

17. Vastag Johann Cronicar al Jimboliei şi autorul unei monografii 
a localităŃii 

18. Cavoul preoŃilor 
romano-catolici 

Aici sunt înmormântaŃi şapte preoŃi, care au 
păstorit credincioşii romano-catolici din 
Jimbolia, cel mai cunoscut fiind Csicsáky 
Emmerich (Imre) (1860-1935). 

19. Mormintele ostaşi-lor 
germani 

Aici sunt înmormântaŃi 23 de ostaşi germani, 
care au decedat în timpul luptelor din 
septembrie 1944. 

20. Monumentul  ostaşilor 
sovietici 

- 

21 Avramescu Mihai Preot la Jimbolia între anii 1962-1976, a fost un 
intelectual de frunte al Bisericii Ortodoxe şi 
animatorul unui climat spiritual cu totul aparte. 

22.  Bayer 
Georgiana,născută 
Jungen 

A ctitorit Căminul de bătrâni din Jimbolia, o 
instituŃie ce s-a menŃinut până în zilele noastre. 

23. Monumentul celor 
şapte luptători 
antinazişti 

Au fost ucişi la Jimbolia în septembrie 1944 şi 
instrumentalizaŃi de propaganda comunistă în 
perioada dictaturii, au fost trataŃi nedrept după 
1990, când străzile ce le purtau numele au fost 
rebotezate. În necunoştiinŃă de cauză au fost 
consideraŃi comunişti, însă în realitate nu au 
făcut altceva decât să lupte împotriva 
nazismului. 

 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeŃului Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- serviciului urbanism,amenajarea teritoriului şi registru agricol; 
- CetăŃenilor prin presă şi e-mail. 

- 
Nr. 99 din 23 octombrie  2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă Ioan 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
            Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  cu Rotary Club 
Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.9388 din 21 octombrie 2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune încheierea unui contract de 
comodat cu Rotary Club Jimbolia pentru imobilele din Jimbolia, str.MoŃilor nr.14, 
identificate prin CF nr.7496 nr.topo.204, 205, 206, 207 în suprafaŃă totală de 11.483 mp., 
aflate în domeniul public al oraşului, după cum urmează : 

- Păşune, în perimetrul construibil, 3.869 mp (top.204); 
- Balta, în perimetrul construibil, 3.623 mp (top.205); 
- Clădire cu nr.14 în Claea MoŃilor şi curte 1.593 mp (top.206); 
- Păşune în perimetrul construibil, 2.398 mp (top.207); 

precum şi terenul neproductiv, în perimetrul construibil, identificat prin CF nr.5861 din 
Jimbolia, nr.topo.209/2 în suprafaŃă totală de 8.839 mp, aflat în domeniul privat al oraşului ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Rotary Club 

Jimbolia pentru imobilele din Jimbolia, str.MoŃilor nr.14, identificate prin CF nr.7496 
nr.topo.204, 205, 206, 207 în suprafaŃă totală de 11.483 mp., aflate în domeniul public al 
oraşului, după cum urmează : 

- Păşune, în perimetrul construibil, 3.869 mp (top.204); 
- Balta, în perimetrul construibil, 3.623 mp (top.205); 
- Clădire cu nr.14 în Claea MoŃilor şi curte 1.593 mp (top.206); 
- Păşune în perimetrul construibil, 2.398 mp (top.207); 

precum şi terenul neproductiv, în perimetrul construibil, identificat prin CF nr.5861 din 
Jimbolia, nr.topo.209/2 în suprafaŃă totală de 8.839 mp, aflat în domeniul privat al oraşului. 

Contractul de comodat se va încheia pe o perioadă de 10 ani , începând cu 
data încheierii contractului. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeŃului Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- serviciului urbanism,amenajarea teritoriului şi registru agricol; 
- Clubului Rotary Jimbolia. 

- 
Nr. 100 din 23 octombrie  2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă Ioan 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
                                   Ionel NiŃoi 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind aprobarea Contractului de asociere în participaŃiune închieat între 
Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C.CODEC SPAT S.R.L., în vederea 
instalării unui sistem de înregistrare şi urmărire a traficului rutier în oraşul 
Jimbolia.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând  referatul nr.9432 din 22 octombrie 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Contractului de asociere în 
participaŃiune încheiat între  Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C.CODEC SPAT 
S.R.L., în vederea instalării unui sistem de înregistrare şi urmărire a traficului rutier în oraşul 
Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă Contractul de asociere în participaŃiune încheiat între 

Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C.CODEC SPAT S.R.L. cu sediul în municipiul 
Cluj-Napoca, str.Cuza Vodă nr.1., în vederea instalării unui sistem de înregistrare şi urmărire 
a traficului rutier în oraşul Jimbolia, conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităŃii actelor şi contencios administrativ a 
Prefecturii judeŃului Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- serviciului urbanism,amenajarea teritoriului şi registru agricol; 
- S.C.CODEC SPAT S.R.L, Cluj-Napoca, str.Cza Vodă nr.1 

- 
Nr. 101 din 23 octombrie  2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Bâcă Ioan 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
            Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale pentru 
InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 5.096 mp., situat pe strada Contele 
Csekonics, nr. 2/d, cuprins în CF 20036 Jimbolia, nr.topo.50027 pentru 
construirea unui bazin de înot didactic 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9448/ 23  octombrie  2008 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune   transmiterea în folosinŃă 
gratuită Companiei NaŃionale pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 5.096 mp., situat pe 
strada Contele Csekonics, nr. 2/d, cuprins în CF 20036 , nr.topo.50027 pentru construirea 
unui bazin de înot didactic în cadrul Programului de investiŃii bazine de înot; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită  către SC  COMPANIA 

NAłIONALE PENTRU INVESTIłII SA a terenului în suprafaŃă de 5.096 mp., situat pe 
strada Contele Csekonics, nr. 2/d, cuprins în CF 20036 Jimbolia, nr.topo.50027, în vederea 
constuirii unui bazin de înot didactic în cadrul Programului de investiŃii bazine de înot.. 

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

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

Art.4. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.83/27.03.2008. 
Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- DirecŃiei pentru verificarea legalităŃii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – judeŃul 
Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- SC COMPANIA NAłIONALĂ DE INVESTIłII SA 

 
Nr. 102 din  23 octombrie  2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
              Bâcă Ioan 
     

     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
                 NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
privind alipirea parcelelor cu numărul topografic 10026 (în suprafaŃă de 15.556); 
10029/2 (în suprafaŃă de 13.700 mp) din CF 3757 şi nr.topo.50016 (în suprafaŃă 
de 20.744 mp) din CF nr.20043 Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9479  din 23 octombrie  2008 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea alipirii parcelelor 
cu numărul topografic 10026 (în suprafaŃă de 15.556); 10029/2 (în suprafaŃă de 13.700 mp) 
din CF 3757 şi nr.topo.50016 (în suprafaŃă de 20.744 mp) din CF nr.20043 Jimbolia; 

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  alipirea parcelelor cu numărul topografic 10026 (în suprafaŃă 

de 15.556); 10029/2 (în suprafaŃă de 13.700 mp) din CF 3757 şi nr.topo.50016 (în suprafaŃă 
de 20.744 mp) din CF nr.20043 Jimbolia. 

Terenul menŃionat mai sus aparŃine oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari. 

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. 103 din 23 octombrie   2008            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Bâcă Ioan 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 



 
 ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.9180   din 23 octombrie   2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  23 OCTOMBRIE2008 
       
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier BÂCĂ IOAN 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 15   
      Au absentat  : d-l Bill Zoltan şi d-l Rapolti Ştefan . 
 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete 
medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului 
medical din patrimoniul public în patrimoniul privat al localităŃii, în vederea 
vânzării acestora. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 66 cu unanimitate de voturi 
2. Proiect de hotărâre privind  alocarea cotei de contribuŃie financiară din bugetul 

local al Consiliului local al oraşului Jimbolia la Proiectul „ Hai să ne 
cunoaştem”. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 67 cu unanimitate de voturi 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului staŃiilor pentru 

îmbarcarea/debarcarea călătorilor pe ambele sensuri de mers, atât pentru 
transportul de persoane prin curse regulate precum şi pentru transportul de 
persoane prin curse regulate speciale în oraşul Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 68 cu unanimitate de voturi 
4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al 

oraşului Jimbolia în domeniul privat. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 69 cu unanimitate de voturi 
5. Proiect de hotărâre privind  alipirea parcelelor cu numărul topografic A398/1; 

399/2/1/1/1 (în suprafaŃă de 46.062 mp), A398/1; 399/2/1/1/2 (în suprafaŃă de 
12.070 mp), A398/1; 399/2/1/1/3 (în suprafaŃă de 5.020 mp) şi A398/1; 
399/2/1/1/4 (în suprafaŃă de 26.248 mp) din CF nr. 9687 Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 70 cu unanimitate de voturi 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr.9687 

Jimbolia, nr.topo.398/1, 399/2/1/1. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 71 cu unanimitate de voturi 
7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea concesionării a unui 

teren în suprafaŃă de 50.000 mp pentru construirea unei baze sportive.  
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 72 cu unanimitate de voturi 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării 

lucrării „Pasarelă pietonală în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 73 cu unanimitate de voturi 
9. Proiect de hotărâre privind scoatere din circuitul agricol a terenului din 

Jimbolia, cuprins în CF 9687 , nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 în suprafaŃă de 
29.000. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 74 cu unanimitate de voturi 
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 

cuprins în CF nr.9687 Jimbolia, nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 . 



    S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 75 cu unanimitate de voturi 
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea vânzării a 

terenului din Jimbolia, curpins în CF nr.9687, nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 în 
suprafaŃă de 29.000 mp. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 76 cu unanimitate de voturi 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru cabinetele 

medicale şi laboratoarele din str.Republicii nr.38, subaratamentele -  4A, 4B, 
4C, 4D, 4E, - conform prevederilor OUG nr.68/2008. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 77 cu unanimitate de voturi 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării – prin licitaŃie publică cu 

strigare -  subapartamentului 4E din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii 
nr.38, având destinaŃia laborator dentar. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 78 cu unanimitate de voturi 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului – racord canal Spital TBC. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 79 cu unanimitate de voturi 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului tehnic în vederea executării 

lucrării „Racord la canalizare Şcoala Generală din str.Lorena nr.33-35 
Jimbolia – judeŃul Timiş. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 80 cu unanimitate de voturi 
16. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei d-nei Bartzer Dana-Cristina 

pentru cota de ½ din imobilul situat în Jimbolia, str.E.Bartzer nr.6. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 81 cu unanimitate de voturi 
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 82 cu unanimitate de voturi 
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 83 cu unanimitate de voturi 
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 84 cu unanimitate de voturi 
20. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru diferenŃa 

de teren aferent imobilelor cumpărate conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 85 cu unanimitate de voturi. 
21. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren 

înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi nr.112/1995 
– str.Republicii nr.24.. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 86 cu unanimitate de voturi 
22. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei de 

teren înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi 
nr.112/1995 – str.V.Babeş nr.73. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 87 cu unanimitate de voturi 
23. Proiect dehotărâre privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 8 cu unanimitate de voturi 
24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 89 cu unanimitate de voturi 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unor imobile din oraşul 

Jimbolia 
    S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 90 cu unanimitate de voturi 
26. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesionare teren cu 

nr.8405/24.09.2008 încheiat cu S.C. Grano Company S.R.L. şi radierea din 
cartea funciară a dreptului de concesiune.- 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 91 cu unanimitate de voturi 



27. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu 
Biroul de Consiliere pentru CetăŃeni pentru suprafaŃa de 60 mp. din imobilul 
situat în Jimbolia, str.Lorena nr.2 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 92 cu unanimitate de voturi 
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu 

AsociaŃia Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor.  
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 93 cu unanimitate de voturi 
29. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 

oraşului Jimbolia în  Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 94 cu 14 voturi „pentru” şi 2  

abŃineri. 
30. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat şi a celui de 

asociere încheiat cu AsociaŃia „Clubul de fotbal Marcel Baban”.  
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 95 cu unanimitate de voturi 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCLnr.135/15.05.2008, 

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.- 

    S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 96 cu unanimitate de voturi 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.136/15.05.2008 

,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.- 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 97 cu unanimitate de voturi 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1  din HCL nr.21/24.07.2008, 

scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru construcŃie   a  
terenului  cuprins în CF nr.3207 nr.top.14547/2.- 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 98 cu unanimitate de voturi 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei mormintelor oamenilor de ştiinŃă, 

cultură şi arată sau a militarilor cu merite deosebite ce urmează a fi întreŃinute 
de către Consiliul local al oraşului Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 99 cu unanimitate de voturi 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  cu 

Rotary Club Jimbolia. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 100 cu unanimitate de voturi 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere în participaŃiune 

închieat între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C.CODEC SPAT S.R.L., 
în vederea instalării unui sistem de înregistrare şi urmărire a traficului rutier în 
oraşul Jimbolia.- 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 101 cu 14  voturi „pentru” şi un vot 
împotrivă (Toth). 

37. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei 
NaŃionale pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 5.096 mp.cuprins în CF 
20036 , nr.topo.50027 pentru construirea unui bazin de înot didactic 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 102 cu unanimitate de voturi 
38. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor cu numărul topografic 10026 (în 

suprafaŃă de 15.556); 10229/2 (în suprafaŃă de 13.700 mp) din CF 3757 şi 
nr.topo.50016 (în suprafaŃă de 20.744 mp) din CF nr.20043 Jimbolia 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 103 cu unanimitate de voturi .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 23 octombrie   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 Bill Zoltan şi d-l Rapolti Şandor. 
În continuare d-l Kaba prezintă  

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind  alocarea cotei de contribuŃie financiară din bugetul local 

al Consiliului local al oraşului Jimbolia la Proiectul „ Hai să ne cunoaştem”. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului staŃiilor pentru 

îmbarcarea/debarcarea călătorilor pe ambele sensuri de mers, atât pentru transportul 
de persoane prin curse regulate precum şi pentru transportul de persoane prin curse 
regulate speciale în oraşul Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului 
Jimbolia în domeniul privat. 

4. Proiect de hotărâre privind  alipirea parcelelor cu numărul topografic A398/1; 
399/2/1/1/1 (în suprafaŃă de 46.062 mp), A398/1; 399/2/1/1/2 (în suprafaŃă de 12.070 
mp), A398/1; 399/2/1/1/3 (în suprafaŃă de 5.020 mp) şi A398/1; 399/2/1/1/4 (în 
suprafaŃă de 26.248 mp) din CF nr. 9687 Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF nr.9687 
Jimbolia, nr.topo.398/1, 399/2/1/1. 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie în vederea concesionării a unui teren 
în suprafaŃă de 50.000 mp pentru construirea unei baze sportive.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Pasarelă pietonală în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a terenului din Jimbolia, 
cuprins în CF 9687 , nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 în suprafaŃă de 29.000. 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul cuprins în 
CF nr.9687 Jimbolia, nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 . 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea vânzării a 
terenului din Jimbolia, curpins în CF nr.9687, nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 în suprafaŃă 
de 29.000 mp. 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de negociere directă pentru vânzarea 
cabinetelor medicale şi laboratoarelor , conform prevederilor OUG nr.68/2008. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru cabinetele medicale 
şi laboratoarele din str.Republicii nr.38, subaratamentele -  4A, 4B, 4C, 4D, 4E, - 
conform prevederilor OUG nr.68/2008. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării – prin negociere directă – a  
subapartamentului 4A din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, având 
destinaŃia cabinet medical. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării – prin negociere directă - a 
subapartamentului 4B din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, având 
destinaŃia cabinet medical 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării – prin negociere directă - a 
subapartamentului 4C din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, având 
destinaŃia cabinet medical 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării – prin negociere directă - 
asubapartamentului 4D din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, având 
destinaŃia laborator dentar. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării – prin licitaŃie publică cu strigare -  
subapartamentului 4E din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, având 
destinaŃia laborator dentar. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului – racord canal Spital TBC. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului tehnic în vederea executării lucrării 

„Racord la canalizare Şcoala Generală din str.Lorena nr.33-35 Jimbolia – judeŃul 
Timiş. 

20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei d-nei Bartzer Dana-Cristina pentru 
cota de ½ din imobilul situat în Jimbolia, str.E.Bartzer nr.6. 

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

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru diferenŃa de teren 
aferent imobilelor cumpărate conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren 
înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi nr.112/1995 – 
str.Republicii nr.24.. 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei de teren 
înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi nr.112/1995 – 
str.V.Babeş nr.73. 

25. Aviz de principiu pentru Plan Urbanistic Zonal – extindere intravilan cu funcŃiuni – 
servicii şi instituŃii de interes public A212/2/1-4 Jimbolia. 

26. Aviz de principiu pentru scoaterea la licitaŃie publică în vederea concesionării 
terenului din Jimbolia, extravilan, cu număr cadastral HB 392, în suprafaŃă de 5,85 
ha. 

27. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
28. Probleme curente ale Primăriei. 
29. Diverse. 

 
şi solicită completarea acesteia cu  
1. Proiect de hotărâre privind trecerea spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, precum şi a 

spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical din patrimoniul public în 
patrimoniul privat al localităŃii, în vederea vânzării acestora. 

2. Proiect dehotărâre privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unor imobile din oraşul Jimbolia 
5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesionare teren cu nr.8405/24.09.2008 

încheiat cu S.C. Grano Company S.R.L. şi radierea din cartea funciară a dreptului de 
concesiune.- 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu Biroul de 
Consiliere pentru CetăŃeni pentru suprafaŃa de 60 mp. din imobilul situat în Jimbolia, 
str.Lorena nr.2 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu AsociaŃia 
Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor.  

8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al oraşului Jimbolia 
în  Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ. 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat şi a celui de asociere încheiat 
cu AsociaŃia „Clubul de fotbal Marcel Baban”.  
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCLnr.135/15.05.2008, 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.- 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.136/15.05.2008 ,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.- 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1  din HCL nr.21/24.07.2008, scoaterea la licitaŃie 
publică, în vederea concesionării pentru construcŃie   a  terenului  cuprins în CF nr.3207 
nr.top.14547/2.- 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei mormintelor oamenilor de ştiinŃă, cultură şi arată 
sau a militarilor cu merite deosebite ce urmează a fi întreŃinute de către Consiliul local al 
oraşului Jimbolia. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  cu Rotary Club 
Jimbolia. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere în participaŃiune închieat între 
Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C.CODEC SPAT S.R.L., în vederea instalării unui 
sistem de înregistrare şi urmărire a traficului rutier în oraşul Jimbolia.- 

16. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor cu numărul topografic 10026 (în suprafaŃă de 
15.556); 10229/2 (în suprafaŃă de 13.700 mp) din CF 3757 şi nr.topo.50016 (în suprafaŃă de 
20.744 mp) din CF nr.20043 Jimbolia 

 
Conform Hotărârii nr.52/18.09.2008 preşedinte de şedinŃă, pentru o perioadă de 2 luni, a fost ales 

d-l  Bâcă Ioan  
Ordinea de zi cu completările făcute supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
Având în vedere faptul că procesul verbal de la şedinŃa ordinară  a fost difuzat pe comisii d-l Bâcă 

supune aprobării procesul verbal de la şedinŃa ordinară din 18 septembrie 2008. 
Nefiind  obiecŃii procesul verbal supus la vot, se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Bâcă prezintă referatul privind  trecerea spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale, 

precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi conexe actului medical din patrimoniul public în 
patrimoniul privat al localităŃii, în vederea vânzării acestora 

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

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Băcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu ... şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.66 
D-l Bâcă prezintă referatul privind  aprobarea alocării cotei de contribuŃie financiară 

din bugetul local  al Consiliului Local al Oraşului Jimbolia la proiectul “Hai să ne 
cunoaştem”. 

D-şoara Cîrlig 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 Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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 D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 
adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.67 
D-l Bâcă prezintă referatul privind stabilirea amplasamentului staŃiilor pentru 

îmbarcarea/debarcarea călătorilor pe ambele sensuri de mers, atât pentru transportul de persoane 
prin curse regulate precum şi pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale în oraşul 
Jimbolia. 

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

Intervine d-na Hînciu şi precizează că nefiind descrierea apartamentării nu se poate opera la oficiul 
de cadastru, pe baza la ce se face operarea? 

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Intervine d-l Takacs şi arată că are o nedumerire – unde este  staŃie de autobuz în faŃa primăriei pe 
T.Vladim.81 ?  

D-l NiŃoi precizează că este pe str.T.Vladimirescu pe partea stângă, unde este parcarea. 
D-l Takacs arată că în situaŃia în care un autobuz opreşte ocupă locul pentru 8-10 maşini, propun 

ca această staŃie să fie mutată în faŃa Casei de cultură unde este un loc de staŃionare destul de mare şi nici 
nu încurcă circulaŃia altor maşini, avându-se în vedere şi faptul că aici este cap de linie probabil autobuzul 
va staŃiona mai mult timp.. 

D-l Rakoczi precizează că se poate şi în faŃa şcolii noi şi aici este un loc de parcare mare. 
D-l Takacs arată că dacă se stabileşte o staŃie de autobuz aceasta trebuie şi marcată, ori nu se poate 

marca peste o parcare marcată. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre şi  supune la vot varianta propusă de executiv care se 

respinge cu unanimitate de voturi. 
D-l Bâcă supune la vot propunerea d-lui Takacs de schimbare a staŃiei de pe str.T.Vladimirescu 

nr.81, în faŃa Primăriei pe str.T.Vladimirescu rn.88 în faŃa Casei de cultură care se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 

HOTĂRÂREA NR.68 
D-l Bâcă prezintă referatul privind trecerea unor imobile din domeniul public al oraşului 

Jimbolia în domeniul privat. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.69 
D-l Bâcă prezintă referatul privind  alipirea parcelelor cu numărul topografic A398/1; 

399/2/1/1/1 (în suprafaŃă de 46.062 mp), A398/1; 399/2/1/1/2 (în suprafaŃă de 12.070 mp), A398/1; 
399/2/1/1/3 (în suprafaŃă de 5.020 mp) şi A398/1; 399/2/1/1/4 (în suprafaŃă de 26.248 mp) din CF nr. 
9687 Jimbolia. 
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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, precizând că este vorba de 
terenul de lângă CRH care s-a dezmembrat pentru F-ca de prelate, aceştia s-au răzgândit, au renunŃat şi 
acum se face unificarea celor 4 parcele. 

D-l Ciuciulete întreabă dacă aici sunt 7 ha ? 
D-l Rakoczi precizează că sunt. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.70 
D-l Bâcă prezintă referatul privind  aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia cuprins în CF 

nr.9687 nr.topo.398/1; 399/2/1/1. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.71 
D-l Takacs întreabă de ce firma mai are nevoie de 2,9 ha, când ei au 10, ha şi nu au construit 

nimic? 
D-l Rakoczi precizează că este o lege care se prevede gradul de ocupare a construcŃiei, nu este voie 

să se construiască la o distanŃă mai mică de 50 m de calea ferată, la o distanŃă mai mică de 25 m de DN. 
D-l Bâcă prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie în vederea concesionării a unui teren 

în suprafaŃă de 50.000 mp pentru construirea unei baze sportive.  
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre, precizând că este vorba de 
terenul dintre ultima casă şi stadion, o depresiune de cca 54300 m. 

D-l Boldor precizează că se va face dezmembrare şi se va scoate la licitaŃie 50.000 mp. 
D-l Pop precizează că se va dezlipi din ambele top-uri. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.72 
Intervine d-l NiŃoi şi precizează că abia după ce se va face măsurătoarea la faŃa locului se va şti 

exact ce suprafaŃă este. 
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D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic în vederea executării lucrării 
„Pasarelă pietonală în oraşul Jimbolia, judeŃul Timiş”. 

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

D-şoara Cîrlig întreabă ce este această pasarelă şi ce traversează ? 
D-l Boldor precizează că nu este o pasarelă propriu-zisă, este vorba de construirea unui podeŃ peste 

canalul de centură către fabrici, ultima trecere de pietoni este marcată la ieşirea din oraş, în afara oraşului 
nu se poate marca trecere de pietoni şi de aceea se va face o trecere de pietoni la PECO , un trotuar către 
fabrici şi un podeŃ peste canal pentru a asigura accesul muncitorilor. 

D-şoara Cărlig precizează că în această situaŃie  comisia  pentru activităŃi economico-financiare  
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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.73 
D-l Ciuciulete prezintă referatul privind scoaterea din circuitul agricol a terenului din 

Jimbolia, cuprins în CF 9687 , nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 în suprafaŃă de 29.000. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.74 
D-l Bâcă  prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul cuprins în 

CF nr.9687 Jimbolia, nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2  .  
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.75 
D-l Bâcă prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea vânzării a 

terenului din Jimbolia, curpins în CF nr.9687, nr.topo.398/1; 399/2/1/1/2 în suprafaŃă de 29.000 mp. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.76 
D-l Bâcă prezintă referatul stabilirea criteriilor de negociere directă pentru vânzarea 

cabinetelor medicale şi laboratoarelor , conform prevederilor OUG nr.68/2008 . 
D-şoara Cîrlig precizează că la comisia pentru activităŃi economico-financiare s-a votat împotriva 

acestor criterii, existând posibilitatea plăŃii în rate şi astfel se plăteşte o dobândă, în OUG nu este specificat 
negocierea în aceste condiŃii, comisia a respins aceste criterii. 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că în situaŃia în care comisia a respins criteriile stabilite de comisia 
desemnată pentru vânzarea acestor spaŃii, să propună alte criterii,. OUG prevede vânzare prin negociere, 
negocierea se face pornind de la acest punct, dacă legiutorul s-a exprimat neexplicit, comisia să justifice 
cum să se facă negocierea. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că se poate stabili cât să se plătească la prima rată 50 %-30-15 % 
din valoare. 

D-l NiŃoi precizează că legiutorul a stabilit cum să se vândă – negociere directă şi licitaŃie, nu 
obligă cum să se vândă. 

D-l Rakoczi solicită comisiei pentru probleme economico-financiare să stabilească cum să se 
vândă. 

D-şoara Cîrlig precizează că stabilirea procentului de 2 % , în afară de dobânda băncii, nu are un 
temei legal. 

Intervine d-l Takacs şi întreabă de ce comisia nu a venit cu raportul  comisiei în care să fie stabilite 
criteriile comisiei , să arate cum au stabilit ei aceste criterii., dacă este un procent stabilit de lege, de ce 
mai venim noi cu un alt procent? E clar că noi putem stabili o lege la nivel de Jimbolia, dar să nu încălcăm 
legea. 

D-l Ciuciulete arată că se poate pune un criteriu ex. Achitarea în termen de 3 ani, dar nu cu 
adăugarea unui nou procent. 

D-l NiŃoi arată că va convoca comisia pentru vânzarea spaŃiilor şi vor discuta din nou , alte criterii, 
OUG prevede numai preŃul de la care se porneşte negocierea – preŃul stabilit de evaluator, dar nu cum se 
negociază, ce se negociază. Singurul meu interes este ca nimeni să nu fie tras la răspundere. 

D-l Kaba propune amânarea acestui punct. 
 D-l Takacs propune amânarea acestui punct, să avem un raport calificat, din care să rezulte temeiul 
legal,  al comisiei de vânzare a acestor spaŃii. 

D-l Bâcă supune aprobării proiectul de hotărâre propus de executiv care se respinge cu unanimitate 
de voturi. 

În continuare d-l Bâcă supune aprobării propunerea de amânare a acestui punct care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

D-l Bâcă prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru cabinetele 
medicale şi laboratoarele din str.Republicii nr.38, subaratamentele -  4A, 4B, 4C, 4D, 4E, - conform 
prevederilor OUG nr.68/2008. 

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Takacs întreabă ce înseamnă în acest tabel –„valoare teren”? 
D-l NiŃoi precizează că terenul este stabilit procentual faŃă de suprafaŃa construcŃiei. În CF 

figurează componenŃa fiecărui subapartament şi procentul p.c.i. 
D-l Rakoczi prezintă extras din raport şi precizează că este legal stabilit. 
D-l Kaba precizează că unele construcŃii sunt cu etaj şi mai sunt şi construcŃii cu un nivel şi astfel 

nu se păstrează procentul echivalent construcŃiei. 
D-l Rakoczi explică cum se calculează procentul la teren. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.77 
D-l Ciuciulete întreabă cum s-a subapartamentat laboratorul de tehnică dentară ? 
D-l Kaba precizează că s-a făcut cu acordul scris al tuturor chiriaşilor. 
D-l Bodor precizează că d-şoara Petcu are o încăpere unde trebuia să-şi facă zidurile. 
D-l Takacs citeşte din raport şi întreabă ce înseamnă „propunere de subapartamentare?” Încă nu 

este subapartamentat? 
D-l Boldor arată că această filă este o lucrare făcută înainte de subapartamentare, există CF pe 

fiecare subapartament. 
D-l NiŃoi precizează că există CF pe fiecare subapartament, lucrare ce s-a făcut în 2007 şi raprotul 

de evaluare este făcut în septembrie 2008, subapartamentarea s-a făcut în urma unor îndelungi negocieri 
între chiriaşi, cu acordul tuturor. 

D-l NiŃoi precizează că nefiind criteriile de negociere proiectele de hotărâri privind vânzarea prin 
negociere directă se amână. 

Propunerea d-lui NiŃoi de amânare a acestor proiecte de hotărâri supusă la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea vânzării – prin licitaŃie publică cu strigare -  
subapartamentului 4E din imobilul situat în Jimbolia, str.Republicii nr.38, având destinaŃia 
laborator dentar. 

D-şoara Cârlig precizează că la ora actuală în acest cabinet nu există chiriaş. 
D-l NiŃoi precizează că tocmai de aceea se vinde prin licitaŃie publică. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu  unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.78 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea proiectului – racord canal Spital TBC. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disiplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Takacs precizează că a citit proiectul şi nu există protecŃie,  să nu ajungă în canalizare. 
D-l Rakoczi precizează  că pentru branşament trebuie toate avizele. 
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D-l Boldor precizează că nu te poŃi branşa la canalizare dacă nu ai canal, numai după obŃinerea 
tuturor avizelor te poŃi branşa la canalizare. 

D-l Takacs precizează că aşa cum rezultă din raport fiecare ml de canal costă aprox.300 euro. 
D-l Boldor precizează că lucrarea se va scoate la licitaŃie şi se va negocia cel mai mic preŃ, în cazul 

în care nu se va prezenta nimeni vom vedea cum se va proceda. PreŃul depinde şi de  nr. de cămine de 
vizitare. 

D-l Rakoczi precizezaă că şi APIA are în zonă un teren pentru construirea unui sediu şi se va 
racorda cu siguranŃă la acest canal. 

D-l  Boldor precizează că se pot racorda toŃi pe unde trece canalul. 
D-l Pop precizează că execuŃia canalului este posibilă numai până la branşare. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.79 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea  proiectului tehnic în vederea executării 

lucrării „Racord la canalizare Şcoala Generală din str.Lorena nr.33-35 Jimbolia – judeŃul Timiş. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă propune să se facă şi un tronson de canalizare pe str.T.Vladimirescu către cimitir, aici 

este şcoala generală, muzeul, casa de cultură. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.80 
D-l Bâcă prezintă referatul privind acceptarea donaŃiei d-nei Bartzer Dana-Cristina pentru 

cota de ½ din imobilul situat în Jimbolia, str.E.Bartzer nr.6. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Ciuciulete întreabă dacă se face Casă memorială în toată casa ? 
D-l NiŃoi precizează că numai aşa ne face donaŃia, condiŃionat să facem casă memorială în întreg 

imobilul. 
D-l Takacs arată că va fi o problemă, ne obligăm să facem în toată casa un edificiu, dar nu ştim cu 

ce investiŃie, habar nu avem ce bani o să atragă din bugetul local. 
D-l Kaba întreabă ce se va întâmpla în situaŃia în care-l preluăm şi nu facem edificiu propus? 
D-l NiŃoi arată că este o donaŃie condiŃionată şi dacă nu se respectă clauzele se poate anula. 
D-l Kaba arată că se poate amenaja şi cu sume mici şi cu sume mari, poate vom găsi soluŃii pentru 

partea de cultură. Această problemă s-a discutat  în 2006, familia a spus că are foarte multe obiecte ale 
străbunicului, imnul şvabilor din Banat a fost compus de Bartzer, nu ştim cât va fi exact costul ( sau pot să 
spun NICI NU MĂ INTERESEAZĂ!). 

D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 
adoptă. 
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HOTĂRÂREA NR.81 
D-l Bâcă prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- Dr.Diel nr.53, ap.1 – Croitoru Ionel. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.82 
D-l Bâcă prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- str.Şt.Jager nr.2 – Gusar Livia . 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.83 
D-l Bâcă prezintă referatul privind atribuirea gratuită a terenului aferent imobilului 

cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995- str.Tudor Vladimirescu nr.20, ap.4 – Rădoi Ileana. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.84 
D-l Bâcă prezintă referatul privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru diferenŃa de 

teren aferent imobilelor cumpărate conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 
adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.85 
D-l Bâcă prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a diferenŃei de teren înscrisă în 

CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi nr.112/1995 – str.Republicii nr.24.. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.86 
D-l Bâcă prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică,  a diferenŃei de teren 

înscrisă în CF aferent imobilului cumpărat conf. prevederilor Legi nr.112/1995 – str.V.Babeş nr.73. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.87 
D-l Bâcă prezintă referatul privind - Avizul de principiu pentru Plan Urbanistic Zonal – 

extindere intravilan cu funcŃiuni – servicii şi instituŃii de interes public A212/2/1-4 Jimbolia. 
D-l Rakoczi precizează că este vorba de terenul de lângă Zappe, unde se urmăreşte parcelarea. 
Supus la vot referatul se aprobă cu unanimitate de voturi.  
D-l Bâcă prezintă referatul privind - Aviz de principiu pentru scoaterea la licitaŃie publică în 

vederea concesionării terenului din Jimbolia, extravilan, cu număr cadastral HB 392, în suprafaŃă 
de 5,85 ha. 

D-l Rakoczi precizează că în şedinŃa comisiei nu s-a avizat acest referat pe motivul că acest teren a 
mai fost solicitat în legislaŃia trecută de către d-l Leonte şi atunci l-am respins pe motiv că nu se cunoaşte 
pe unde va trece şoseaua de centură, aceste terenuri vor intra în discuŃie după finalizarea acestei investiŃii. 

Intervine d-l Postelnicu şi precizează că acum există proiectul pentru această investiŃi şi se 
cunoaşte pe unde va trece. 

D-l Kaba precizează că nu s-a solicitat concesionarea de către d-l Leonte ci un schimb de teren, la 
ora actuală avem proiectul de centură, dacă în continuare este interesat de acest teren , acesta se scoate la 
licitaŃie şi poate să participe. 

D-l Pop precizează că la comisie nu a fost proiect de hotărâre, acel teren a fost păstrat pentru studiu 
de proiect pentru devierea şoselei de centură, de aceea nu s-a luat o hotărâre. 

D-l Ciuciulete întreabă pe unde trece drumul de centură ? 
D-l Gain precizează că se va cere aviz de la DN , se va face o dezmembrare în funcŃie de acest aviz 

şi se va scoate la licitaŃie suprafaŃa ce va rămâne. 
D-l Kaba precizează că se solicită numai avizul de principiu pentru demararea lucrărilor 

premergătoare, proiectul de hotărâre va veni numai dacă există avizul de la DN. 
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D-l Bâcă supune la vot referatul care se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”. 
D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea Listei de investiŃii pentru anul 2008. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.88 
D-l Bâcă prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.89 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea apartamentării unor imobile din oraşul 

Jimbolia. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre, precizând că toate aceste 
imobile sunt proprietatea statului şi chiriaşii doresc să le cumpere. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.90 
D-l Bâcă prezintă referatul privind rezilierea contractului de concesionare teren cu 

nr.8405/24.09.2008 încheiat cu S.C. Grano Company S.R.L. şi radierea din cartea funciară a 
dreptului de concesiune 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 
mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre,  precizând că este vorba de 
firma lui Ionică de la fostul Jim Tim care a concesionat acest teren pentru construirea unui depozit de 
cereale şi nu a primit avizele necesare şi astfel a solicitat rezilierea contractului de concesionare. 

D-şoara Cîrlig 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. 



 13 

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

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

HOTĂRÂREA NR.91 
D-l  Bâcă prezintă referatul privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu Biroul de 

Consiliere pentru CetăŃeni pentru suprafaŃa de 60 mp. din imobilul situat în Jimbolia, str.Lorena 
nr.2 

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

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.92 
D-l Bâcă prezintă referatul privind prelungirea contractului de comodat încheiat cu AsociaŃia 

Microregională BANAT RIPENSIS de Dezvoltare a LocalităŃilor . 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.93 
D-l Bâcă prezintă referatul privind  desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al oraşului 

Jimbolia în  Consiliile de AdministraŃie ale unităŃilor de învăŃământ. 
D-l Boldor propune pentru învăŃământul şcolar pe d-l Takacs Mihai. Şi nefiind alte propuneri 

pentru învăŃământul preşcolar d-l Boldor acceptă să fie desemnat dumnealui. 
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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului 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-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 13 voturi „pentru” şi 2 

abŃineri (d-l Boldor şi d-l Takacs)  voturi  şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.94 
D-l Bâcă prezintă referatul privind prelungirea contractului de comodat şi a celui de asociere 

încheiat cu AsociaŃia „Clubul de fotbal Marcel Baban”.  
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-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Takacs precizează că pe vechiul contract de asociere nu există dată. 
D-l NiŃoi precizează că se va scrie. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.95 
D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCLnr.135/15.05.2008,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.- 

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

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.96 
D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL nr.136/15.05.2008 , 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.- 

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

D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca cei care întocmesc referatele să fie mai explicit, să ştim 
despre ce este vorba. 

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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.97 
D-l Bâcă prezintă referatul privind modificarea art.1  din HCL nr.21/24.07.2008, scoaterea la 

licitaŃie publică, în vederea concesionării pentru construcŃie   a  terenului  cuprins în CF nr.3207 
nr.top.14547/2.- 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 
mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre, precizând că este vorba 
despre terenul pe care l-a concesionat Baziliuc şi după măsurare nu mai corespunde suprafaŃa care s-a 
concesionat. 

D-şoara Cîrlig 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. 
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D-l  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.98 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea  Listei mormintelor oamenilor de ştiinŃă, 

cultură şi arată sau a militarilor cu merite deosebite ce urmează a fi întreŃinute de către Consiliul 
local al oraşului Jimbolia. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 
mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre, precizând că este vorba 
despre terenul pe care l-a concesionat Baziliuc şi după măsurare nu mai corespunde suprafaŃa care s-a 
concesionat. 

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre, precizând că este vorba de o listă cu oameni de 
ştiinŃă, de cultură, eroi, dar precis vom avea discuŃii cu d-l Koch. 

D-l Gain precizează că în referat au fost cuprinse şi observaŃiile d-lui Koch. 
D-l Takacs întreabă care au fost criteriile după care s-a stabilit această listă? 
D-l Gain precizează că nu sunt criterii, s-a stabilit să se întreŃină mormintele oamenilor de ştiinŃă, 

artă, iar pentru eroi există legislaŃie. 
D-l Bâcă arată că această listă rămâne deschisă. 
D-l Takacs arată că citit cu atenŃie referatul şi consideră că ar trebui trecut şi Avramescu Mihai 

care a fost o personalitate marcantă pentru Jimbolia, mormântul celor 7 eroi antinazişti sunt tot ai noştrii. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre cu completările făcute, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi  şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.99 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  cu Rotary 

Club Jimbolia. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 

mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 

copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi  şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.100 
D-l Bâcă prezintă referatul privind aprobarea Contractului de asociere în participaŃiune 

încheiat între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C.CODEC SPAT S.R.L., în vederea instalării 
unui sistem de înregistrare şi urmărire a traficului rutier în oraşul Jimbolia.- 

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

D-şoara Cîrlig 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. 
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D-l  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

D-l Takacs precizează că este binevenit acest contract, dar consider c ă este ilegal. 
D-l Boldor precizează că trebuie discutat cu poliŃia rutieră, numai cu acest aviz se vor monta. 
D-l Ciuciulete arată că nu au adus avizul de la dispeceratul de poliŃie, să le dăm numai avizul de 

principiu. 
D-l Kaba precizează că este important să se aprobe această hotărâre deoarece se tărăgănează de 

câteva luni, este important să avem un radar în Jimbolia să mai limităm viteza camioanelor, nu cvor putea 
amplasa radarele fără acordul poliŃiei, să facem un pas înainte. 

D-l Bâcă prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi un vot 
„împotrivă”(Toth)  şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.101 
D-l Bâcă prezintă referatul privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale 

pentru InvestiŃii a terenului în suprafaŃă de 5.096 mp.cuprins în CF 20036 , nr.topo.50027 pentru 
construirea unui bazin de înot didactic. 

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

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.102 
D-l Bâcă prezintă referatul privind alipirea parcelelor cu numărul topografic 10026 (în 

suprafaŃă de 15.556); 10229/2 (în suprafaŃă de 13.700 mp) din CF 3757 şi nr.topo.50016 (în 
suprafaŃă de 20.744 mp) din CF nr.20043 Jimbolia. 

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

D-şoara Cîrlig 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  Boldor prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi protecŃia 
copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.103 
 
Dl Bâcă prezintă referatul privind acordul de principiu în vederea închirierii terenului aflat în 

domeniul public, pe care se află  amplasată cabana din lemn de la intersecŃia străzilor Republicii şi 
Gheorgeh Doja  şi obŃinerii  autorizaŃiei de funcŃionare în vederea comercializării băuturilor alcoolice, a 
produselor din tutun, cafea, reviste şi ziare, cartele telefonice. 

Intervine d-l Boldor şi arată că nu-şi va obŃine autorizaŃiile de funcŃionare având în vedere 
amplsamentul acestei cabane, lângă biserică. 

Intervine d-l Pop şi arată că este inoportună amplasarea acestei cabane lângă biserică, zona trebuie 
amenajată şi cabana dezafectată. 

D-l Falugiu precizează că poate vinde flori, nu băuturi alcoolice. 
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D-l Rakoczi arată că terenul este practic din stradă, niciodată nu se va dezmembra pentru a putea fi 
vândut. 

D-l Bâcă supune aprobării referatul prezentat de executive care se respinge cu  13 voturi 
“împotrivă” şi 2 abŃineri (Postelnicu şi Flaugiu). 

D-l Bâcă prezintă referatul întocmit în baza cererii d-lui Sardeni prin care contestă HCL privind 
solicitarea de trecere în domeniul public al oraşului a Cinematografului şi grădinii de vară. 

D-l Flaugiu precizează că s-a mai discutat în şedinŃa din luna trecută şi atunci am stabilit să ne 
menŃinem punctual de vedere exprimat prin HCL. 

D-l Pop precizează că nu am hotărât nimic atunci, deoarece nu era un referat al executivului, s-a 
cerut ca executivul să vină cu o poziŃie. 

Intervine d-l Ciuciulete şi arată că trecând în domeniul public, oricât am dori noi să-i menŃinem 
utilitatea de cinematograf, nu se va putea. 

D-l NiŃoi arată că numai cu condiŃia menŃinerii activităŃii de cinema  s-a putut adopta această 
hotărâre, nu putem desfinŃa cinematograful. 

D-l Pop arată că deocamdată nu este HG, noi am anticipat. 
Intervine d-şoara Cîrlig şi arată că este temei legal, noi în baza legislaŃiei în vigoare am adoptat 

HCL. 
D-l NiŃoi precizează că în 2006 noi am mai adoptat o HCL şi am propus trecerea în domeniul 

public sau privat al oraşului, nu se ştia exact cum va fi, dar acum legislaŃia prevede clar numai în domeniul 
public şi condiŃionat de păstrare a obiectului de activitate, la ora actuală vorbim despre un lucru care nici 
nu este al nostru. 

D-l Boldor propune să respingem contestaŃia. 
D-l NiŃoi precizează că se poate respinge ca tardiv înregistrată, ea putea deja produce efecte 

juridice. 
D-l Kaba precizează că HG este contestată de câŃiva senatori, nu se ştie dacă va rămâne. 
D-l Ciuciulete arată că oricum nu ştim dacă va fi a noastră sau nu. 
Intervine d-l NiŃoi şi întreabă , dacă noi renunŃăm la această clădire, o ia Sardeni sigur? 
D-l Pop arată că în şedinŃa comisiei s-a pus problema să i se dea şansa să o cumpere, propunerea 

noastră a fost să se treacă în privat nu în public, a venit cineva cu o altă solicitare ? acum o vrem că ne este 
foarte folositoare, în afară de un jazz ce s-a Ńinut aici? 

D-l Boldor arată că nu a fost a noastră de aceea nu am făcut nimic aici, el are contract cu 
Ministerul Culturii, ce este în acea grădină? Să rămână în domeniul public, să cuprindem un program de 
finanŃare. 

D-l Pop arată că problema este grădina, în clădire este o afacere şi oricare ar fi persoana trebuie 
protejată, să propunem grădina să treacă în public şi sala să treacă în privat. 

Intervine d-l Boldor şi întreabă ce a făcut din grădina de vară, dumnealui mai are şi alte spaŃii, ex. 
O hală în curte la JIM APATERM pe care o are închiriată 

D-l Pop solicită ca d-l Boldor să nu intre în polemică cu dumnealui, comisia de urbanism a propus 
– clădirea să treacă în privat. 

D-l Bâcă supune aprobării  referatul de menŃinere a HCL care se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 2  
voturi “împotrivă”(Pop, Postelnicu) şi o abŃinere (Rakoczi). 

În continuare d-l Bâcă prezintă referatul privind  rezolvarea unor situaŃii de spaŃiu locative : 
- d-na Patrolea Ileana – titular de contract al locuinŃei din Jimbolia, str.A.Cito nr.36 solicită 

ca fiica CraiŃar Gabriela să fie trecută titular de contract. Solicitarea supusă la vot s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

D-l Bâcă prezintă referatul prin care se solicită acordul de principiu pentru darea în folosinŃă 
gratuită a unei suprafeŃe de 7,34 ha teren arabil Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

D-l NiŃoi arată că în acest serviciu pe lângă personalul angajat îşi desfăşoară activitate 40 de  
voluntari, se solicită folosinŃa gratuită pe perioada cât sunt  voluntari, HCL se va prezenta în şedinŃa 
următoare. 

Referatul supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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DIVERSE 
D-l Rakoczi propune să se pună în vedere la DISTRIGAZ să întreŃină clădirea, strică aspectul 

Supermarketului – PROFI. 
D-l Ciuciulete arată că s-a discutat în şedinŃa anterioară situaŃia pescuitului, se pescuieşte pe timp 

de noapte, este interzis dacă nu este iluminat. Aici lucrează muncitori şi noaptea nu au nici un spor, 
pescuiesc, unii dintre ei vor ieşi în pensie, vor avea pensii de mizerie şi nimeni nu-i va mai lăsa să 
pescuiască. 

La Clarii Vii care mai este problema cu alimentarea cu apă? Este imperios necesar să se amplaseze 
cel puŃi 5 becuri pentru iluminat. 

D-l Boldor precizează că se lucrează la alimentarea cu apă. 
D-l Ciuciulete propune să se asfalteze acum şi la Clarii Vii de la fosta ferma a IAS până la 

locuinŃe. Care mai este problema cu situaŃia programului rromilor ? 
D-l Boldor precizează că se derulează proiectul. 
D-l Kaba arată că pentru muncitorii de la PEISAJ HOSTA s-a făcut foarte mult, prin programul cu 

AJOFM Timiş s-au adus bani pentru angajarea a 100 de muncitori, s-au recrutat practic oamenii de prin 
birturi care nu mai aveau nici-o şansă să-şi asigure existenŃa, le asigurăm un minim de salar, dar cu 
siguranŃă nici pe acesta nu-l merită, ce s-ar fi întâmplat dacă nici pe acesta nu l-ar fi avut. 

Intervine d-şoara Cîrlig şi arată că acolo lângă pădurice s-au construit nişte locuinŃe care au luat şi 
o mare parte din trotuar. 

D-l Kaba arată că s-a discutat cu proprietarul, i s-a pus în vedere să retragă gărduleŃul la nivelul 
trotuarului care vine de la gară, a fost d-l Gain acolo şi au stabilit cum va fi. 

D-şoara Cîrlig precizează că sunt probleme cu apartamentele de la blocul ANL, unii chiriaşi nu au 
stat de loc aici,  le-au subânchiriat, bineânŃeles fără acte legale, se încasează chirie. 

D-l Kaba arată că s-a făcut o analiză a tuturor apartamentelor, sunt probleme cu unii care au fost 
detaşaŃi, ex.Rovinari, mai este o profesoară care o bursă de studii pe 3 ani în străinătate – nu avem ce face, 
mai este cineva care a născut şi a plecat la părinŃi la GrabaŃ, am discutat cu PoliŃia să facă verificări. 

D-l Tabeică întreabă dacă s-a mai discutat cu patronul de la Witronik? Care este situaŃia presupusei 
investiŃii în zonă? 

D-l Kaba arată că s-a discutat şi se va mai discuta. 
D-l Tabeică întreabă dacă se va face şi trotuarul către cartierul FUTOK? 
D-l Kaba precizează că se va face pe partea dreaptă până la sensul giratoriu, ar fi bine să se discute 

cu cetăŃenii să pregătească terenul, să-l curăŃe de resturi vegetale. 
D-l Ciuciulete întreabă care mai este situaŃia cu păduricea? 
D-l Kaba arată că s-au demarat demersurile.. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l  Bâcă 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, 

Bâcă Ioan 
SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  




