
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIULLOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea demisiei din funcŃia de consilier a d-lui    RAPOLTI 
SANDOR  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând cererea d-lui RAPOLTI SANDOR prin care solicită aprobarea 

demisiei din funcŃia de consilier ; 
łinând cont de prevederile art.9 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.393/2004 , 

privind statutul aleşilor locali;  
In temeiul prevederilor art.45 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001 , republicată şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă demisia din funcŃia de consilier local a d-lui RAPOLTI 

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

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

- Compartimentului administraŃie publică locală ,  
- D-lui RAPOLTI ŞANDOR. 

 
 
Nr. 105 /  12 noiembrie 2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
        Boldor Augustin 
                                                                        
   CONTRASEMNEAZĂ,      
    SECRETAR, 
     Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 
 privind validarea mandatului de consilier CSUTAK BARBARA-

MATILDA. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea nr.105/12 noiembrie 2008 privind aprobarea demisiei d-

lui consilier Rapolti Şandor şi   raportul comisiei de validare prin care se propune 
validarea mandatului de consilier pentru d-na CSUTAK BARBARA-MATILDA; 

În temeiul prevederilor art.31(3) şi art.45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se validează mandatul de consilier pentru d-na CSUTAK 

BARBARA-MATILDA. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului  pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ a InstituŃiei Prefectului – judeŃul Timiş; 
- compartimentului administraŃie publică locală; 
- d-nei Csutak Barbara-Matilda 

 
 
Nr. 106 din 12 noiembrie  2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          Boldor Augustin 
 
    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.10142 din 11 noiembrie 2008 al biroului buget, contabilitate prin 

care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
Având în vedere prevederile OUG nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2008, ale  Decizia nr.2456/2008, emisă de directorul executiv al D.G.F.P.TIMIŞ şi ale 
Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2008, după cum urmează:                                    

            
COD  MII LEI 

  
VENITURI – TOTAL         653,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit    04.02.01 500,00            
2.Sume defalcate din TVA pentru  finanŃarea cheltuielilor    
   descentralizate       11.02.02 153,00 
 
CHELTUIELI – TOTAL        653,00  
  
1.AutorităŃi publice        51.02  500,00 
 - bunuri şi servicii       51.02.20 500,00 
2. ÎnvăŃământ       65.02.  153,00 
 - cheltuieli de personal     65.02.10 153,00 
 

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. 107 din 12 noiembrie  2008                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Boldor Augustin  
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel              
           



ROMÂNIA JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind abrogarea HCL nr.69/23.10.2008 privind aprobarea trecerii unor 
imobile  din domeniul public al oraşului Jimbolia  în domeniul  privat. 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
           Văzând referatul nr.9898/5 noiembrie 2008 prin care se propune abrogarea 

HCL nr.69/23.10.2008 privind aprobarea trecerii unor imobile  din domeniul public al 
oraşului Jimbolia  în domeniul  privat ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.69/23.10.2008 privind 

aprobarea trecerii unor imobile  din domeniul public al oraşului Jimbolia  în domeniul  
privat. 

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

 
Nr. 108 din 12 noiembrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         

      Boldor Augustin  
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Jimbolia cu JudeŃul 
Timiş şi unităŃile administrative teritoriale din acest judeŃ în vederea 
constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş 
“ADID”pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeŃul Timiş. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 8532 din 4  noiembrie 2008  al Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea  asocierii 
oraşului Jimbolia cu JudeŃul Timiş şi unităŃile administrative teritoriale din acest judeŃ în 
vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş 
“ADID”pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii în judeŃul Timiş; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(7) lit.”a” , alin.(9) şi art.45 din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă asocierea oraşului Jimbolia, prin Consiliul Local al 

oraşului Jimbolia, cu judeŃul Timiş şi unităŃile administratiuv-teritoriale din acest judeŃ, 
prin încheierea un ui Contract de Asociere în scopul realizării proiectului de interes 
comun “Managementul Integrat al Deşeurilor în judeŃul Timiş”, contract care este anexat 
în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă asocierea oraşului Jimbolia, prin Consiliul local al 
oraşului Jimbolia, cu judeŃul Timiş şi unităŃile administrative-teritoriale din acest judeŃ, în 
cadrul AsociaŃiei  de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID”, cu obiect de 
activitate înfiinŃarea serviciului judeŃean de salubrizare pentru localităŃile de pe raza 
judeŃului Timiş, organizarea, reglementarea, finanŃarea, exploatarea, monitorizarea şi 
gestionarea în comun a serviciului judeŃean de salubrizarea şi a serviciilor de salubrizare 
a localităŃilor membre, precum şi realizarea proiectului “Managementul Integrat al 
Deşeurilor în judeŃul Timiş” persoană juridică de drept roman, înfiinŃată conform art.11 
şi următoarele din Legea nr.215/2001 republicată şi art.10 din Legea nr.51/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. – Se aprobă Statutul AsociaŃiei de de Dezvoltare Intercomunitartă 
Deşeuri Timiş “ADID” în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre şi Actul 
Constitutiv al AsociaŃiei  de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID” în forma 
prevăzută în Anexa 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. - AsociaŃia de  Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID” 
va avea sediul în România, municipiul Timişoara, Bv.RevoluŃiei din 1989 nr.17/A, et.3, 
cam.303, judeŃul Timiş şi un patrimoniul iniŃial de …….  (……….)RON. Se aprobă 
participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la patrimoniul iniŃial al AsociaŃiei cu o 
contribuŃie în numerar , de 100.000 lei. 



Art.5. – Se împuterniceşte, Primarul oraşului Jimbolia să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Jimbolia, Actul Constitutiv şi Statutul 
AsociaŃiei de de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID” anexate la prezenta 
hotărâre. 

Art.6. – Se împuterniceşte dl………………..cetăŃean român, născut la 
data de …. ………la ………….. domiciliat în ……………. Posesor al CI seria TM 
nr…… eliberată de ……………… la data de ………………, să îndeplinească 
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea AsociaŃiei de de Dezvoltare 
Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID” la Registrul AsociaŃiilor şi fundaŃiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Timişoara. 

Art.7. – Se desemnează  primarul oraşului Jimbolia ca reprezentant al 
oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a AsociaŃilor din cadrul AsociaŃiei de de 
Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID”. 

Art.8. – 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. 109 din 12 noiembrie  2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                    Boldor Augustin 
   
       

CONTRASEMNEAZĂ  
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru    Modernizarea centrului 
civic în oraşul Jimbolia. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10084 din  11 noiembrie 2008 al Serviciului urbanism 

şi amenajare teritorială,  prin care se propune aprobarea  studiului de fezabilitate pentru  
Modernizarea centrului civic al oraşului 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 studiul de fezabilitate pentru Modernizarea centrului 

civic al oraşului Jimbolia. 
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 şi amenajarea teritoriului; 

 
Nr. 110 din  12 noiembrie   2008   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          Boldor Augustin  
         
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectulului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 9885 din 5  noiembrie 2008  al Serviciului Integrare 
Europeană prin care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectulului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia din cadrul 
PROGRAMULUI OPERAłIONAL REGIONAL (P.O.R.), având ca obiect principal 
modernizarea centrului civic din Jimblia, cu accent pe reabilitarea Conacului Csekonics, 
statuii Sf.Florian şi a statuii Dr.Diell; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

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

realizarea proiectului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia. 
Art.2. – Se însuşesc de Consiliul Local cheltuielile generate de 

implementarea proiectului “Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”, în sumă de 
10.037.539,33 lei.. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării proiectului cu titlul “Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia” în 
valoare de 10.037.539,33 lei, în condiŃiile rambursării (decontării) ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. – Se alocă din bugetul local, cota de cofinanŃare a Consiliului local 
al Oraşului Jimbolia, în sumă de 168.534,00 lei, reprezentând 2,0144 % pentru proiectul 
“Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”. 

Art.5. – Se alocă din bugetul local suma de 68.466,00 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile şi suma de 1.602.632,33 lei reprezentând TVA aferent proiectului 
“Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”. 

Art.6. – 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. 111 din 12 noiembrie  2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                    Boldor Augustin 
    

CONTRASEMNEAZĂ  
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  



ROMÂNIA JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
  privind darea în folosinŃă  gratuită a unei suprafeŃe de 7,34 ha teren 

arabil, Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.9450/05.11.2008 prin care se propune darea în 

folosinŃă gratuită a suprafeŃei de 7,36 ha teren Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii 
de UrgenŃă , pe o perioadă de 15 ani şi împărŃirea acestei suprafeŃe membrilor voluntari ai 
serviciului pe perioada cât aceştia desfăşoară activităŃi de voluntariat în cadrul 
serviciului; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, art.124 şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. –Se  atribuie în folsinŃă gratuită suprafaŃa de 7,36 ha teren arabil, 

pe o perioadă de 15 ani,  Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 
Atribuirea se va face pe baza contractului de comodat care se va încheia 

între Primăria oraşului Jimbolia şi Serviciul Public Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 
Art.2. – Această suprafaŃă va fi folosită pentru stimularea membrilor 

voluntari ai Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă prin darea în folosinŃă 
gratuită a unor suprafeŃe de teren pe perioada cât aceştia desfăşoară activităŃi de 
voluntariat în cadrul serviciului. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi contencios 
administrativ al InstituŃiei Prefectului , judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
 - Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

 
Nr. 112 din 12 noiembrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         

      Boldor Augustin  
 
  CONTRASEMNEAZĂ, 
   SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind modificarea art.1 din HCL nr.72/23.10.2008 pentru 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.9994  din 7 noiembrie   2008 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune modificarea art.1 din 
HCL nr.72/23.10.2008 în sensul că se va scoate la licitaŃie publică în vederea 
concesionării suprafeŃei de 54.300 mp, în loc de suprafaŃa 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 modifică art.1 din HCL nr.72/23.10.2008 şi va avea următorul 

curpins “Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică în vederea concesionării suprafaŃa de 
54.300 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. 113 din  12 noiembrie 2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

           Boldor Augustin  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Privind acordarea mandatului de a susŃine continuarea proiectului 
“Întâlnirii Europene a Tinerilor”  şi a sprijinului financiar de principiu.- 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 10030 din 10 noiembrie 2008 al serviciului Integrare 
Europeană, RelaŃii Publice şi Resurse umane, prin care se propune acordarea mandatului 
de a susŃine continuarea proiectului “Întâlnirii Europene a Tinerilor” şi a sprijinului 
financiar de principiu , proiect ce  are ca parteneri localităŃile TREBUR din Germania, 
VERNEUIL SUR AVRE din FranŃa şi Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă mandatarea  d-lui Marian Rotaru, manager de proiect, 

pentru a susŃine la întâlnirea de bilanŃ din FranŃa,  continuarea proiectului „Întâlnirii 
Europene a Tinerilor” şi angajarea Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru acordarea 
spijinului financiar de principiu . 

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

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

 
 
Nr. 114 din 12 noiembrie    2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                
       Boldor Augustin 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    NiŃoi Ionel  
 



 

 ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR. 9927  din 12 noiembrie  2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  12 NOIEMBRIE 2008 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Boldor Augustin 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi 16. 
      A absentat:   d-l Macovei Bogdan 
 

 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei din funcŃia de consilier a d-lui Rapolti Şandor. 

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

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier d-nei Csutak Barbara-Matilda. 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.69/23.10.2008 privind aprobarea trecerii unor 

imobile  din domeniul public al oraşului Jimbolia  în domeniul  privat. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Jimbolia cu JudeŃul Timiş şi unităŃile 

administrative teritoriale din acest judeŃ în vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare 

Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID”pentru dezvoltarea sistemului de management integrat 

al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeŃul Timiş. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 109 cu  15 voturi „pentru” şi o   abŃinere (d-l 

Postelnicu). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea centrului 

civic al oraşului Jimbolia. 

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

7. Proiect de hotărâre privind participarea şi alocarea cotei de cofinanŃare a Consiliului local la 

Proiectul “Modernizarea centrului civic în oraşul Jimbolia”. 

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

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă  gratuită a unei suprafeŃe de 7,34 ha teren arabil, 

Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 112 cu unanimitate de voturi 

9.  Proiect de hotărâre modificarea art.1 din HCL nr.72/23.10.2008 pentru scoaterea la licitaŃie 

publică, 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. 113 cu unanimitate de voturi 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfinŃării parcului de joacă pentru copii amplasat în 

zona ABATOR din oraşul Jimbolia. 

Supus la vot s-a respins cu unanimitate de voturi. 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului de a susŃine continuarea proiectului 

“Întâlnirii Europene a Tinerilor”  şi a sprijinului financiar de principiu.- 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 114 cu unanimitate de voturi .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 12 noiembrie 2008 în şedinŃa extraordinară a Consiliului 
local al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Boldor Augustin , viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinŃei şi 

precizează că din  cei 17 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 16 consilieri, absentează d-l 
consilier Macovei Bogdan. 

În continuare d-l Boldor prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei d-lui consilier Rapolti 

Şandor. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.69/23.10.2008 privind 

aprobarea trecerii unor imobile  din domeniul public al oraşului 
Jimbolia  în domeniul  privat. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii oraşului Jimbolia cu 
JudeŃul Timiş şi unităŃile administrative-teritoriale din acest judeŃ în 
vederea constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri 
Timiş “ADID”pentru dezvoltarea sistemului de management integrat 
al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeŃul Timiş. 

5. Proiect de hotărâre privind participarea şi alocarea cotei de cofinanŃare 
a Consiliului local la Proiectul “Modernizarea centrului civic în oraşul 
Jimbolia”. 

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă  gratuită a unei suprafeŃe 
de 7,34 ha teren arabil, Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de 
UrgenŃă. 

7.  Referat privind acord de principiu în vederea închirierii terenului aflat 
pe domeniul public pe care se află amplasată cabana din lemn de la 
intersecŃia străzilor Republicii cu Gh.Doja. 

 
 

şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri : 
1. Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier pentru d-na 

Csutak Baraba. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 

modernizarea centrului civic al oraşului Jimbolia.(a se discuta înainte de pct.5 
din ordinaea de zi ) 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.72/23.10.2008 pentru 
scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării  a unui teren în 
suprafaŃă de 50.000 mp pentru construirea unei baze sportive. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfinŃării parcului de joacă pentru copii 
amplasat în zona ABATOR din oraşul Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului de a susŃine continuarea 
proiectului “Întâlnirii Europene a Tinerilor”  şi a sprijinului financiar de 
principiu.- 
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6. Referat privind emiterea acordului  de principiu în vederea întocmirii PUZ pe 
terenurile înscrise în CF nr.3757 Jimbolia, ce formează Unitatea Teritorială de 
ReferinŃă 29 conform PUG al oraşului Jimbolia 
Conform ordinii alfabetice, preşedinte de şedinŃă pentru o perioadă de 2 luni 

urmează d-l Boldor Augustin, propunere supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi 
şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.104. 
Ordinea de zi cu completările făcute supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de 

voturi. 
D-l Boldor  prezintă cererea d-lui Rapolti Şandor privind solicitarea de 

aprobare a demisiei din funcŃia de consilier şi arată că demisia este un act unilateral. 
D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate 

de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.105. 
D-l  Boldor solicită să se discute pct.1 de la plus la ordinea de zi – validarea 

mandatului de consilier pentru d-na Csutak Barbara Matilda. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei de validare şi precizează că d-na Csutak este 

următorul supleant pe lista UDMR. 
D-l Boldor  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.106 
D-l Boldor prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 

2008, precizând că au fost alocaŃi bani pentru salariile profesorilor. 
   D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  

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

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

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

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

Intervine d-l Ciuciulete şi întreabă ce reprezintă “cheltuieli bunuri şi servicii “? 
D-l Boldor precizează că este vorba de cheltuielile cu întreŃinerea clădirilor, 

iluminat şi alte cheltuieli. 
D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.107 

   D-l Boldor  prezintă  referatul privind  abrogarea HCL nr.69/23.10.2008 
privind aprobarea trecerii 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-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  
avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi familie, 
culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 
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  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie 
socială şi protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 D-l Toth intervine şi întreabă despre ce teren este vorba? 
 D-l Postelnicu precizează că este vorba de terenul unde este groapa de gunoi. 
 D-l Tabeică precizează că aici locuiesc câteva familii, ce se va întâmpla cu ei? 
 D-l Boldor asigură că aceste familii nu vor fi afectate. 
 D-l Boldor  prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 

unanimitate de  voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.108 

   D-l Boldor  prezintă referatul  privind aprobarea asocierii oraşului Jimbolia 
cu JudeŃul Timiş şi unităŃile administrative-teritoriale din acest judeŃ în vederea 
constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitartă Deşeuri Timiş “ADID”pentru 
dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea 
infrastructurii în 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-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi întreabă de ce nu este deacord RETIM? 

D-l Boldor arată că nu se ştie cine va fi operator regional, şi RETIM participă la 
licitaŃie, în situaŃia că va pierde nu vor să ne piardă, clar dacă vor pierde vor fi probleme, 
va fi greu să-i convingem să renunŃe la contractul actual. 

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

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

D-l Takacs  întreabă ce se va întâmpla în situaŃia extremă, nu câştigă RETIM? 
D-l Boldor arată că trebuie convinşi să renunŃe la contract, dar nu ştiu dacă vor 

mai fi interesaŃi dacă rămână numai cu noi, dar cu siguranŃă la puterea  pe care o are 
RETIM va câştiga. Oricum la Jimbolia va mai fi numai groapă de transfer, la 31.12.a.c. 
groapa de gunoi de la Jimbolia va fi închisă.  

D-l Boldor   prezintă proiectul de hotărâre, care supus la vot se aprobă cu 15 
voturi “pentru” şi o abŃinere(d-l Postelnicu) şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.109 
   D-l Boldor  prezintă referatul  privind  aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru modernizarea centrului civic 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  
  D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
  D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi familie, 

culte, activităŃi social-culturale, tineret şi sport, care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.110 
D-l Boldor prezintă referatul privind participarea şi alocarea cotei de 

cofinanŃare a Consiliului local la Proiectul “Modernizarea centrului civic în oraşul 
Jimbolia”. 
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D-l Bill prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  
avizează favorabil proiectul de hotărâre, precizând că  vor fi suportate din bugetul local 
numai cheltuielile neeligibile şi TVA, restul vor fi susŃinute de stat. 

D-l Boldor precizează că pentru acest proiect trebuie deschisă o linie de 
creditare, noi vom suporta cheltuielile neeligbile şi dobânda băncii care se va plăti până la 
rambursarea creditului. 

Intervine d-l Ciuciulete şi arată că la ora actuală noi nu avem un proiect de 
buget pentru anul viitor, dar la constituirea acestuia trebuie să avem în vedere toate 
alocările făcute de noi pentru diferite proiecte, chiar dacă unele se vor finanŃa în totalitate 
de stat, în primă fază noi trebuie să avem banii. 

D-l Boldor arată că se va Ńine cont de toate,pentru a cest proiect vom deschide 
linie de creditare. 

Intervine d-l Marian, inspector Integrare Europeană şi arată că aşa cum rezultă 
din imaginile de care dispunem „este o revoluŃie” pentru Jimbolia, dacă se va realiza 
acest proiect, vor dispărea stâlpii de curent, se va închide circulaŃia în zonă, vor fi bazine 
cu apă, mult spaŃiu verde, 2 scene semipermanente, toaleta publică va deveni funcŃională. 

Intervine d-l Flaugiu şi întreabă cum se va circula de pe o parte pe cealaltă? 
D-l Marian precizează că vor fi alei cu pavele, nu este peste tot spaŃiu verde. 
D-l Takacs propune să se facă jaluzele la geamurile de la sala de şedinŃă. 
D-l Marian precizează că se vor realiza prin acest proiect, este prevăzut şi 

reabilitarea întregii clădiri. 
D-l Marian precizează că abia după şase luni de la depunerea proiectului se va 

şti dacă va fi eligibil sau nu şi prezintă un extras privind lucrările ce pot fi finaŃate prin 
acest proiect, ne gândim că poate nu vor fi prea mulŃi solicitanŃi  pe AXA 5.1 din cadrul 
P.O.R. 

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

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

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

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 
            HOTĂRÂREA NR.111  

D-l Boldor prezintă referatul privind darea în folosinŃă  gratuită a unei 
suprafeŃe de 7,34 ha teren arabil, Serviciului Public Voluntar pentru SituaŃii de 
UrgenŃă. 

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

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

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

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

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 
            HOTĂRÂREA NR.112 
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D-l Boldor prezintă referatul privind acord de principiu în vederea închirierii 

terenului aflat pe domeniul public pe care se află amplasată cabana din lemn de la 
intersecŃia străzilor Republicii cu Gh.Doja şi precizează că a fost azi în audienŃă o 
cetăŃeancă care susŃine că a cumpărat această cabană de lemn cu suma de 5.000 euro, 
consider că nu ar trebui aprobat închirierea fiind vorba de o altă persoană nu cea care a 
solicitat închirierea. 

Intervine d-l NiŃoi şi arată că în şedinŃa trecută s-a propus să nu se mai închirieze 
acest teren, edificarea cabanei a fost aprobată tacit, acum au apărut mai multe cereri. 

D-l Boldor întreabă dacă a fost construită cu autorizaŃie această cabană, în caz 
contrar ar trebui dată HCL de desfinŃare, propun amânarea acestui referat , vor apărea 
proprietarii cabanei. 

D-l Rakoczi  întreabă cum poŃi să cumperi ceva ce nu există în acte? Logic trebuie 
să se amâne. 

Intervine d-l Vânătoru şi arată că s-a revenit cu acest referat în urma cererii d-nei 
Ignat care dorea să amenajeze aici un salon de înfrumuseŃare. 

D-l Rakoczi precizează că d-na Ignat nu mai doreşte. 
D-l Flaugiu întreabă ce are cabana cu biserica? De ce nu poate funcŃiona? 
D-l Rakoczi întreabă de ce se mai revine cu o problemă care s-a respins? 

Executivul trebuia să-i facă un răspuns solicitantului. 
D-l Takacs întreabă dacă această clădire există sau nu în acte? În cazul în care nu 

are acte pentru construcŃie să se demoleze.  Dacă nu există CF să se demoleze. Personal 
am susŃinut cel mai vehement să nu se dea aviz pentru funcŃionarea acestei cabane lângă 
un lăcaş de cult, dacă se dorea o frizerie este o altă problemă. 

D-l Rakoczi precizează că această cabană nu va putea intra niciodată în legalitate 
– construcŃie permanentă – fiind amplasată pe domeniul public. 

D-l NiŃoi precizează că  poate funcŃiona în regim de comerŃ stradal. 
D-l Toth precizează că această cabană este acolo de aproximativ 15 ani. 
D-l Rakoczi arată că s-a făcut atunci în 1990, la fel ca şi langoşeria Lingli. 
D-l Takacs propune ca în situaŃia în care nu este legală să se facă ce trebuie făcut- 

desfinŃare. 
D-l Boldor supune aprobării referatul în forma prezentată de executive, care se 

respinge cu unanimitate de voturi. 
D-l Boldor supune aprobării amânarea acestui referat care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.  
D-l Boldor prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL 

nr.72/23.10.2008 pentru scoaterea la licitaŃie publică, în vederea concesionării  a 
unui teren în suprafaŃă de 50.000 mp pentru construirea unei baze sportive şi 
precizează că s-a aprobat scoaterea la licitaŃie a suprafeŃei de 50.000 mp teren din două 
parcele  şi ar trebui făcute dezmembrări şi s-a ajuns la concluzia să se dea întreaga 
suprafaŃă de 54.300 mp. 

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

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

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

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

HOTĂRÂREA NR.113 
D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea desfinŃării parcului de joacă 

pentru copii amplasat în zona ABATOR din oraşul Jimbolia. 
D-l Vânătoru precizează că acest parc este distrus de personae majore, nu de 

copii, azi se repară, mâine se distruge. 
Intervine d-l Ciuciulete şi precizează că este păcat să se desfinŃeze un parc de 

joacă, bine ar fi să reabilităm şi terenul “maracana”, nu au nimic în zonă, s-au vândut 
terenuri în zona blocurilor care sunt pline de bălării şi copii nu au unde să se joace. 

Inter vine d-l Rakoczi şi arată că sunt şefii de străzi, să depisteze distrugătorii şi 
conform HCL existente să fie sancŃionaŃi de cei în drept.. 

D-l Boldor precizează că pentru acest teren se fac multe investiŃii, dar într-un 
final dacă se distruge şi se tot repară se vor plictisi să tot distrugă, că tot se repară. 

D-l Rakoczi arată că dacă se va desfinŃa acest parc vor fi discuŃii deoarece aici 
locuiesc mulŃi copii, de toate etniile, dar mai mulŃi de etnie rromă. 

D-l Vânătoru propune să nu se desfinŃeze, acolo este responsabil de stradă d-l 
Coman, care acum nu mai locuieşte pe I.Vidu, dar se poate discuta cu dumnealui dacă 
mai doreşte să rămână responsabil de stradă, în situaŃia în care nu să se numească 
altcineva, ex. Mara sau Vasile care este ofiŃer,  locuiesc în zonă şi în situaŃia în care văd 
un rău făcător să dea un telefon la Jandarmi sau la PoliŃie. 

D-l Rakoczi precizează că în această zonă s-au înmulŃit animalele şi păsările pe 
străzi, să se aplice HCL care este în vigoare. În zonă ar fi bine ca responsabil de stradă să 
fie ofiŃerul care locuieşte în zonă, Vasile. 

D-l Takacs arată că a fost uimit la propunerea să le cerem socoteală 
responsabililor de stradă, ei nu au nici o responsabilitate privind problemele ridicare, 
aceste probleme trebuie rezolvate de PoliŃie şi de Jandarmi, sau de paznicii noştrii. Dacă 
cineva distruge şi noi nu suntem în stare să le întreŃinem, le desfinŃăm? 

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

   D-l Boldor prezintă referatul privind acordarea mandatului de a susŃine 
continuarea proiectului “Întâlnirii Europene a Tinerilor”  şi a sprijinului financiar de 
principiu.- 

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

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

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

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

D-l Rotaru precizează că dumnealui a scris acest referat. Acum 5 ani s-a primit 
o scrisoare de intenŃie de la francezi prin intermediul ADR zona de vest , noi am fost 
recomandaŃi, numai noi am răspuns acestei solicitări (poate şi pentru că personal vorbesc 
franceza), este vorba de un schimb de tineri între 3 state – FranŃa-Germania-România. O 
delegaŃie din FranŃa a venit să vadă oraşul şi în urma discuŃiilor au fost trimişi 10 tineri 
din Jimbolia în FranŃa şi Germania, dar fiecare Ńară participantă la proiect odată este 
gazdă. În aceste schimburi tinerii au lucrat în diferite ateliere, au vizitat diferite obiective, 
fiecare Ńară i-a găzduit cum a putut mai bine. Primarul din FranŃa ne-a felicitat pentru 
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calitatea copiilor pe care i-am trimis, vorbeau limbi străine, erau buni la sport şi alte 
activităŃi. 

Acum Proiectul s-a încheiat şi FranŃa invită participanŃii la proiect, managerii de 
proiect la concluzii privind derularea acestui proiect şi posibilitatea continuării acestuia, 
cu eventuala inv itare de a adera la acest proiect şi a altor Ńări La noi manager de proiect 
am fost eu şi deorace d-l primar nu poate participa acum, eu nu pot angaja consiliul local 
într-un asemenea proiect şi nici să promit o finanŃare , de aceea s-a solicitat acest proiect 
de hotărâre. 

Personal vă informez care au fost cheltuielile pentru cele două deplasări ale 
copiilor din Jimbolia – în FranŃa s-a plătit de către noi numai transportul cu avionul – la o 
companie LOW COST – Tmişoara – Paris şi retur,  în sumă de aproximatov 50 euro de 
persoană . În Germania deplasarea s-a făcut cu autocarul , iar costul integral al 
transportului , în sumă de aproximativ 7.000 lei, a fost suportat integral de către 
AUTORITATEA NAłIONALĂ de TINERET, în urma unui proiect depus de către 
AsociaŃia Tinerilor din Jimbolia. 

Copii au fost selecŃionaŃi de către mine , în urma consultării cu direcŃiunea şi 
diriginŃii de la liceu,  condiŃia principală era să fie tineri între 14-18 ani. 

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

HOTĂRÂREA NR.114. 
D-l Boldor prezintă referatul privind emiterea acordului  de principiu în 

vederea întocmirii PUZ pe terenurile înscrise în CF nr.3757 Jimbolia, ce formează 
Unitatea Teritorială de ReferinŃă 29 conform PUG al oraşului Jimbolia, precizând că 
este  lucrare ce se face acum. 

Intervine d-l Ciuciulete şi arată că un PUZ se face pe baza unui PUG, există ? 
D-l Boldor precizează că există un PUG al oraşului. 
D-l Ciuciulete arată că existând PUG , de ce la noi nu este – ZONA 

INDUSTRIALĂ? De ce s-a vândut teren pentru construcŃii hale de producŃie în loc să se 
păstreze pentru construcŃii de locuinŃe? 

D-l Boldor arată că este prevăzută această zonă în PUG. 
Referatul supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l  Meszaroş Ştefan 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, 
           

Boldor Augustin 
   

SECRETAR 
 NiŃoi Ionel  

 




