
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 
  privind modificarea şi completarea  comisiilor de specialitate ale Consiliului local 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârile Consiliului al oraşului Jimbolia nr.105 şi 106/12.11.2008, privind 

aprobarea demisiei din funcŃia de consilier a d-lui Rapolti Şandor şi validarea mandatului de consilier 
pentru d-na Csutak Barbara Matilda; 

łinând cont de prevederile art.15 din O.G.nr.35/2002; 
In temeiul prevederilor art. 54 şi art.45 din  Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, 

republicată ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
Art.1. – Se modifică şi se completează comisiile de specialitate ale Consiliului local, după 

cum urmează :  
COMISIA PENTRU ACTIVITĂłI ECONOMIC0- FINANCIARE  
 
             va avea următoarea componenŃă : 

1. D-L BILL ZOLTAN 
2. D-ŞOARA CÎRLIG DANIELA 
3. D-L TAKACS MIHAI 
4. D-L CIUCIULETE PETRU 
5. D-L VÂNĂTORU NICOLAE 
 

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECłIA 
MEDIULUI , TURISM ŞI AGRICULTURĂ 
 

  va avea următoarea componenŃă : 
1. D-L RAKOCZI GHEORGHE 
2. D-L MESZAROS ŞTEFAN 
3. D-L POP EUGEN-CONSTANTIN 
4. D-L POSTELNICU DARIUS-ANDREI 
5. D-L BOLDOR AUGUSTIN 
 

COMISIA PENTRU INVĂłĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTE,  ACTIVITĂłI 
SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT  
 
            va avea următoarea componenŃă : 

1. D-L VÂNĂTORU NICOLAE 
2. D-L TABEICĂ NECULAI 
3. D-NA CSUTAK BARBARA-MATILDA 
4. D-L MACOVEI BOGDAN 
5. D-L TOTH GABOR 

 



COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ, PROTECłIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA COPILULUI 

 
va avea următoarea componenŃă : 
1. D-L MIHĂILĂ TIMOTEI 
2. D-L BÂCĂ IOAN 
3. D-L FLAUGIU PAVEL 
4. D-L BOLDOR AUGUSTIN 
5. D-L TOTH GABOR 
 

Art.2. – Cu data prezentei de abrogă HCL nr.6/4 iulie 2008 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartim entului administraŃie publică locală; 
- Celor prevăzuŃi la art.1. 

 
Nr. 115 din 20 noiembrie 2008             PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 
                         Boldor Augustin 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind acordarea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă”.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere referatul nr.10302 din 17 noiembrie 2008  al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune acordarea diplomei pentru „Cea mai 
frumoasă casă” şi  Hotărârea Consiliului local nr.140/23.10.2003 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru 
atribuirea diplomei pentru „Cea mai frumoasă casă” ; 

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 acordă diploma pentru „Cea mai frumoasă casă”, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

                ADRESA  
           (STRADA, NR) 

 PROPRIETAR 
 

Locul obŃinut 

1. Iuliu Maniu nr.2/d Florea Florin            1 
2. Lorena nr.27/a Bartalics Lucian            2 
3. Tudor Vladimirescu nr.69 Mursa Mihai            3 

 
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii  şi contencios administrativ a InstituŃiei  
Prefectului -  judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- celor prevăzuŃi la art.1 
- cetăŃenilor prin afişare 

 
Nr. 116 din 20 noiembrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ   
      
        Boldor Augustin 
 
     
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor din Jimbolia,  identificate cu 
nr.topo. A47/1 în  suprafaŃa de 3.000 mp. şi A48/1 în suprafaŃă de 51.300 mp 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10183 din 12 noiembrie 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune scoaterea din circuitul agricol a  terenurilor din 
Jimbolia,  identificate cu nr.topo. A47/1 în  suprafaŃă de 3.000 mp. şi A48/1 în suprafaŃă de 51.300 
mp.amplasate în extravilanul oraşului Jimbolia, în partea de nord-est a oraşului, cuprinse între canalul de 
centură al oraşului în partea de sud şi vest, în partea de est se învecinează cu stadionul „Arpad Thierjung”, 
iar în partea de nord cu păşunea oraşului; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din Jimbolia,  identificate cu 

nr.topo. A47/1 în  suprafaŃă de 3.000 mp. şi A48/1 în suprafaŃă de 51.300 mp.amplasate în extravilanul 
oraşului Jimbolia, în partea de nord-est a oraşului, cuprinse între canalul de centură al oraşului în partea de 
sud şi vest, în partea de est se învecinează cu stadionul „Arpad Thierjung”, iar în partea de nord cu păşunea 
oraşului. 

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. 117 din 20 noiembrie 2008                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                                               Boldor Augustin 

                                                 
               CONTRASEMNEAZĂ, 

                             SECRETAR, 
                             NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 10203 din 13 noiembrie 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 

1. Mara Aurel Ion Vidu 
nr.22 

3859 2984 24.10.200
8 

356 152 1.523 

2. Balint Livia N.Lenau nr.3 7079 4460 23.10.200
8 

216 34   488 

 
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. 118  din 20 noiembrie   2008           PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
         
         Boldor Augustin 
               

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. 

10218 din 13 noiembrie  2008 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  întocmit în baza cererii 
numitului Mara Aurel, prin care se stabileşte diferenŃa de teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF 
nr.3859, nr.top.2984  în suprafaŃă de 152 mp. cu o valoare de 1.523 LEI,(10,02 lei/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 MARA AUREL   a suprafeŃei de 152 
mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF.3859  nr.topo.2984 din Jimbolia, str.Ion Vidu nr.22. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 1.523 lei,   (10,02 lei/mp.) 
stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin Hotărârea nr. __  din 20 noiembrie 
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 Mara Aurel, Jimbolia, str.Ion Vidu nr.22 

  
Nr. 119  din 20 NOIEMBRIE    2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
         Boldor Augustin 
 
         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. 

8957 din 13 noiembrie  2008 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului  întocmit în baza cererii 
numitei Balint Livia, prin care se stabileşte diferenŃa de teren rămasă pentru vânzare, cuprins în CF 
nr.7079, nr.top.4460  în suprafaŃă de 34 mp. cu o valoare de 488 LEI,(14,35 lei/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 BALINT LIVIA    a suprafeŃei de 34 
mp. ce constituie diferenŃa de teren cuprins în CF.7079  nr.topo.4460 din Jimbolia, str.Lenau nr.3. 

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 488 lei,   (14,35 lei/mp.) 
stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin Hotărârea nr. __  din 20 noiembrie 
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-nei Balint Livia, Jimbolia, str.Lenau  nr.3  

 
 
 
 
Nr. 120 din 20 NOIEMBRIE    2008                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
         Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 



 
ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaŃie publică, în vederea   închirierii a  suprafeŃei de 4.000 mp.din  
terenul cu nr.cadastral A 10086.- 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr.10029 din 13 noiembrie  2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii a 
suprafeŃei de 4.000 mp. din terenul situat în partea de nord  de StaŃia CFR şi în vecinătate cu str.Cînepei, 
parcela cu nr.cadastral A 10086, în vederea amenajării unei baze de agrement (Paintball), iar dotările 
specifice acestui obiectiv vor fi cu caracter provizoriu; 

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

 
HOTARASTE 

 
 Art.1. – Se scoate la licitaŃie publică în vederea închirierii suprafaŃa de 4.000  mp. din 

terenul situat în partea de nord  de StaŃia CFR şi în vecinătate cu str.Cînepei, parcela cu nr.cadastral A 
10086, în vederea amenajării unei baze de agrement (Paintball), iar dotările specifice acestui obiectiv vor fi 
cu caracter provizoriu. 

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, 
iar chiria minimă de la care se va porni licitaŃia este de 2.600 lei/an.                          

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. 121 din  20 noiembrie   2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

         Boldor Augustin  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în Jimbolia, 
str.Mărăşeşti nr.5/a. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.10075 din 14 noiembrie 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului 
situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti  nr.5/a, în suprafaŃă de 280 mp. înscris în CF nr.8052, nr.topo.1196/2, în 
favoarea numitului Mersan Nicolae , proprietarul construcŃiilor, încheierea contractului de concesiune 
pentru o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire şi plata redevenŃei aferente; 

łinând cont de prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată şi actualizată; 
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. –  (1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului situat în Jimbolia, 
str.Mărăşeşti  nr.5/a, în suprafaŃă de 280 mp. înscris în CF nr.8052, nr.topo.1196/2, în favoarea numitului 
Mersan Nicolae , proprietarul construcŃiilor. 

 (2) Contractul de concesiune pentru terenul prevăzut la alin.(1) se va încheiea pe o perioadă 
de 10 ani, cu drept de prelungire şi  plata redevenŃei aferente. 

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

Prefectului - judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-lui Mersan Nicolae, Jimbolia, str.Spre Vest nr.22. 
  

Nr. 122  din 20 NOIEMBRIE    2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
        Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în Jimbolia, str.Spre 
Nord nr.35/a-b. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.10020 din 14 noiembrie 2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului 
situat în Jimbolia, str.Spre Nord nr.35/a-b, în suprafaŃă de 600 mp. înscris în CF nr.8170, nr.topo.1423/1/2-
3,  în favoarea numitei Pătraşcu Mioara , proprietara construcŃiilor, încheierea contractului de concesiune 
pentru o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire şi plata redevenŃei aferente; 

łinând cont de prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată şi actualizată; 
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. –  (1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului situat în Jimbolia, str. Spre 
Nord nr.35/a-b, în suprafaŃă de 600 mp. înscris în CF nr.8170, nr.topo.1423/1/2-3,  în favoarea numitei 
Pătraşcu Mioara , proprietara construcŃiilor. 

 (2) Contractul de concesiune pentru terenul prevăzut la alin.(1) se va încheiea pe o perioadă 
de 10 ani, cu drept de prelungire şi  plata redevenŃei aferente. 

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

Prefectului - judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-nei Pătraşcu , Jimbolia, str.Republicii bloc 2B, ap.19. 
  

Nr. 123  din 20 NOIEMBRIE    2008                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
        Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind închirierea , fără licitaŃie publică, a terenului aflat pe domeniul public, pe care se află 
amplasată cabana din lemn de la intersecŃia străzilor Republicii şi Gheorghe Doja, înscris în CF nr.6290, 
nr.topo.3088.- 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr.10075 din 14 noiembrie  2008 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune închirierea fără licitaŃie publică, a terenului aflat pe 
domeniul public, pe care se află amplasată cabana din lemn de la intersecŃia străzilor Republicii şi 
Gheorghe Doja, în suprafaŃă de 100 mp., înscris în CF nr.6290, nr.topo.3088; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(1) şi art.45 din Legea 
administraŃiei  publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTARASTE 

 
 Art.1. – Se închiriază, fără licitaŃie publică, a terenul aflat pe domeniul public, pe care se 

află amplasată cabana din lemn de la intersecŃia străzilor Republicii şi Gheorghe Doja, în suprafaŃă de 100 
mp, înscris în CF nr.6290, nr.topo.3088.- 

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an (12 luni)  cu posibilitatea 
prelungirii contractului de închiriere prin hotărâre a Consiliului local al oraşului Jimbolia.                          

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. 124 din  20 noiembrie   2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

         Boldor Augustin  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 
Solide în judeŃul Timiş - 2008.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Având în vedere referatul nr.10301 din 17 noiembrie 2008  al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Master Planului pentru Sistem 
Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeŃul Timiş – 2008 şi adresa nr.14977/27.10.2008 a 
Consliului JudeŃean Timiş – Serviciul InvestiŃii Managementul Proiectelor şi Monitorizarea Serviciilor de 
UtilităŃi Publice ; 

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 Master Planul pentru Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 

Solide în judeŃul Timiş – 2008, conform ANEXEI ce face parte integrală din prezenta hotărâre. 
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii  şi contencios administrativ a InstituŃiei  
Prefectului -  judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Serviciului Urbanism 

 
Nr. 125 din 20 noiembrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ   
      
        Boldor Augustin 
 
     
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
             NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

  privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia 
pe anul 2009.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10364 din 18 noiembrie 2008 prin care se propune 

 aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia pe anul 2007; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.4 şi 6 şi art.45  

din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă Agenda cultural-sportivă a oraşului Jimbolia  

pe anul 2009,  conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 
 

                    Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităŃii şi contencios administrativ   al InstituŃiei 
Prefectului – judeŃul Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală; 
- Casei de cultură 
- CetăŃenilor prin afişare şi prin presă. 

 
Nr. 126 din 20 noiembrie 2008                               PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        
                                  Boldor Augustin  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            NiŃoi Ionel  
                              
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.Ecaterina Teodoroiu nr.8 cuprins în CF.ind.nr.3281 nr.topo.4988  cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10333 din 17 noiembrie   2008 

al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
construcŃiei din str. Ecaterina Teodoroiu nr.8 cuprins în CF.ind.nr.3281 nr.topo.4988 ,  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 SCHMIDT ANGELA   a terenului 

aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Ecaterina Teodoroiu nr.8,  în suprafaŃă de 254 mp , cuprins în 
C.F.ind.nr.3281, nr.topo.4988, care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 287 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 Schmidt Angela,  Jimbolia, Ec.Teodoroiu nr.8. 

  
Nr.127 din 20 noiembrie   2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
        
        Boldor Augustin   
                                                   

                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel NiŃoi 

  



 
 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.I.Slavici nr.21 cuprins în CF.ind.nr.1340, nr.topo.1566, 1567, 1568  cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.10334 din 17 noiembrie   2008 

al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
construcŃiei din str. I.Slavici nr.21, cuprins în CF ind. nr.1340, nr.topo.1566, 1567, 1568,  în  suprafaŃă de 
421 mp,  cumpărătorilor construcŃiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului AMBROSI DUMITRU    a terenului 

aferent imobilului situat în Jimbolia, str. I.Slavici nr.21,  în suprafaŃă de 421 mp , cuprins în 
C.F.ind.nr.1340, nr.topo.1566, 1567, 1568, care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 112/1995. 

Pentru diferenŃa de teren cuprins în CF, în suprafaŃă de 1904 mp( din care 326 mp - curte  şi  1578 
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 Ambrosi Dumitru,  Jimbolia, I.Slavici nr.21 

  
Nr. 128 din 20 noiembrie   2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                                                     
        
        Boldor Augustin   
                                                   

                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel NiŃoi 

  



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectulului  
JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii Consiliului Local Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 10385 din 18  noiembrie 2008  al Serviciului Integrare Europeană prin 

care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectulului JIMBOFOR 
– Program de formare pentru angajaŃii Consiliului Local Jimbolia, având ca obiect principal  creşterea 
capacităŃii administrative a administraŃiei publice locale din oraşul Jimbolia printr-un program de formare 
pentru angajaŃii administraŃiei; 

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 “JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii Consiliului Local Jimolia. 
Art.2. – Se însuşesc de Consiliul Local cheltuielile generate de implementarea proiectului 

“JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii Consiliului Local Jimbolia”, în sumă de 
500.928,12 lei.. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării proiectului cu 
titlul “JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii Consiliului Local Jimbolia” în valoare de 
500.928,12 lei, în condiŃiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 
structurale. 

Art.4. – Se alocă din bugetul local suma de 8.077 lei reprezentând 2 % din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectul “JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii Consiliului 
Local Jimolia ”. 

Art.5. – Se alocă din bugetul local suma de 17.100,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile 
şi suma de 79.980,12 lei reprezentând TVA aferent proiectului “JIMBOFOR – Program de formare 
pentru angajaŃii Consiliului Local 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. 129 din 20  noiembrie  2008      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
                    Boldor Augustin 
         

CONTRASEMNEAZĂ  
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  



 
 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind acordarea titluluii de „CetăŃean de onoare” al oraşului Jimbolia, doamnei 
prof.Elisabeta Anton 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Regulamentul de acordare a titlului de „CetăŃean de onoare” al oraşului Jimbolia 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.12/28 martie 1996 şi  expunerea de motive 
nr.10432/19.11.2008 prin care se propune acordarea titlului de „CetăŃean de onoare” al oraşului Jimbolia d-
nei Elisabeta Anton; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(8) şi  art.45 din Legea administraŃiei publice locale 
nr.215/2001 , republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se acordă titlul de „CetăŃean de onoare” al oraşului Jimbolia, d-nei prof.Elisabeta 

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

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

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- D-nei Elisabeta Anton 

  
Nr. 130  din 20 NOIEMBRIE    2008                        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
                  Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 



 
 ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.10172   din 20 noiembrie  2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  20 NOIEMBRIE 2008 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Boldor Augustin 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi : 14 
      Au absentat  : d-l Bill Zoltan, d-l  Pop Eugen-Constantin şi Flaugiu Pavel . 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiilor de 

specialitate al Consiliului local al oraşului Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 115 cu unanimitate de voturi .  

2. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei „Cea mai frumoasă casă”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 116 cu unanimitate de voturi .  

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din 
Jimbolia, identificate cu nr.topo. A47/1 în suprafaŃă de 3.000 mp şi A48/1 în 
suprafaŃă de 51.300 mp. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 117 cu unanimitate de voturi .  

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenŃa de 
teren aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 118 cu unanimitate de voturi .  

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 
imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 din Jimbolia, str.Ion 
Vidu nr.22 – Mara Aurel. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 119 cu unanimitate de voturi .  

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 
imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 din Jimbolia, 
str.Lenau nr.3 – Balint Livia şi Samuel. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 120 cu unanimitate de voturi .  

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii,  
suprafeŃei de  5000 mp teren din parcela cu nr.cad.A 10086 – în vederea 
amenajării unei baze de agrement (Paintball). 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 121 cu unanimitate de voturi .  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune 
pentru terenul în  suprafaŃă de 280 mp. , str.Mărăşeşti nr.5/A de către Mersan 
Nicolae, proprietarul construcŃiilor edificate pe acest teren. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 122 cu unanimitate de voturi .  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune 
pentru terenul în  suprafaŃă de 600 mp. , str.Spre Nord nr.35/a-b de către 
Pătraşcu Mioara, proprietara construcŃiilor edificate pe acest teren. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 123 cu unanimitate de voturi .  

9   Proiect de hotărâre privind închirierea , fără licitaŃie publică, a terenului aflat pe 
domeniul public, pe care se află amplasată cabana din lemn de la intersecŃia 
străzilor Republicii şi Gheorghe Doja, înscris în CF nr.6290, nr.topo.3088.- 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 124 cu unanimitate de voturi .  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor Solide în judeŃul Timiş - 2008.- 



S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 125 cu unanimitate de voturi .  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului 

Jimbolia pe anul 2009.- 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 126 cu unanimitate de voturi .  

12. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului   aferent  
imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.Ecaterina Teodoroiu nr.8 cuprins în 
CF.ind.nr.3281 nr.topo.4988  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 127 cu unanimitate de voturi .  

13. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.I.Slavici nr.21 cuprins în 
CF.ind.nr.1340, nr.topo.1566, 1567, 1568  cumpărat  în baza Legii 
nr.112/1995. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 128 cu unanimitate de voturi .  

14. Proiect de hotărâre privind  participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectulului  JIMBOFOR – Program de formare pentru 
angajaŃii Consiliului Local Jimbolia.- 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 129 cu unanimitate de voturi .  

15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂłEAN DE ONOARE  
AL ORAŞULUI JIMBOLIA d-nei Elisabeta Anton 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 130 cu unanimitate de voturi .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 noiembrie 2008 în şedinŃa ordinară 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 14 consilieri, absentează  d-l Bill Zoltan, d-l Flaugiu Pavel şi 
d-l Pop Eugen-Constantin. 

În continuare d-l Boldor prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei „Cea mai frumoasă casă”. 
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din Jimbolia, 
identificate cu nr.topo. A47/1 în suprafaŃă de 3.000 mp şi A48/1 în suprafaŃă de 
51.300 mp. 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenŃa de teren 
aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 
imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 din Jimbolia, str.Ion Vidu 
nr.22 – Mara Aurel. 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 
imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 din Jimbolia, str.Lenau 
nr.3 – Balint Livia şi Samuel. 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii,  
suprafeŃei de  5000 mp teren din parcela cu nr.cad.A 10086 – în vederea amenajării 
unei baze de agrement (Paintball). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru 
terenul în  suprafaŃă de 280 mp. , str.Mărăşeşti nr.5/A de către Mersan Nicolae, 
proprietarul construcŃiilor edificate pe acest teren. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru 
terenul în  suprafaŃă de 600 mp. , str.Spre Nord nr.35/a-b de către Pătraşcu Mioara, 
proprietara construcŃiilor edificate pe acest teren. 

9. Proiect de hotărâre  privind acordarea dreptului de servitute de trecere pe parcela din 
str.Mărăşeşti nr.45 în favoarea numitei BUHA ADRIANA pentru acces la parcela 
proprietate . 

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

 
şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri : 

1.  Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea comisiilor de specialitate 
ale consiliului local. 
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2. Proiect de hotărâre privind închirierea , fără licitaŃie publică, a terenului aflat pe 
domeniul public, pe care se află amplasată cabana din lemn de la intersecŃia străzilor 
Republicii şi Gheorghe Doja, înscris în CF nr.6290, nr.topo.3088.- 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor Solide în judeŃul Timiş - 2008.- 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei cultural-sportive a oraşului Jimbolia 
pe anul 2009.- 
   5. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului   aferent 
imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.Ecaterina Teodoroiu nr.8 cuprins în 
CF.ind.nr.3281 nr.topo.4988  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.I.Slavici nr.21 cuprins în CF.ind.nr.1340, 
nr.topo.1566, 1567, 1568  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
7. Proiect de hotărâre privind  participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectulului  JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii 
Consiliului Local Jimbolia.- 
8.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂłEAN DE ONOARE  AL 
ORAŞULUI JIMBOLIA d-nei Anton Elisabeta 

 
Conform Hotărârii nr.104/12.11.2008  preşedinte de şedinŃă pentru o perioadă de 2 luni a 

fost ales d-l BOLDOR AUGUSTIN. 
Ordinea de zi cu completările făcute supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-l Boldor supune aprobării procesele verbale de la şedinŃele anterioare – 23.10.2008 şi 

12.11.2008, care au fost distribuite pe comisiile de specialitate, şi nefiind obiecŃiuni se aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

D-l Boldor  prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea şi compeltarea comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local al oraşului Jimbolia, având în vedere demisia d-lui Rapolti 
Sandor şi validarea mandatului de consilier pentru d-na Csutak Barbara Matilda. 

D-l Boldor supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi 
se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.115. 
  D-l  Boldor prezintă referatul privind acordarea diplomei „Cea mai frumoasă casă”. 
   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  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.116 
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   D-l Boldor  prezintă  referatul privind  scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din 
Jimbolia, identificate cu nr.topo. A47/1 în suprafaŃă de 3.000 mp şi A48/1 în suprafaŃă de 
51.300 mp. 

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

  D-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  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.117 
  D-l Boldor  prezintă referatul  privind însuşirea raportului de evaluare pentru diferenŃa 

de teren aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995. 
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  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.118 
   D-l Boldor  prezintă referatul  privind  vânzarea fără licitaŃie publică a terenului 

aferent imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 din Jimbolia, str.Ion Vidu 
nr.22 – Mara Aurel. 

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  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.119 
D-l Boldor prezintă referatul privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 

imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 din Jimbolia, str.Lenau nr.3 – Balint 
Livia şi Samuel. 
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  D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecŃia 
mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 D-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  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.120 
  
D-l Boldor prezintă referatul privind scoaterea la licitaŃie publică în vederea închirierii,  

suprafeŃei de  5000 mp teren din parcela cu nr.cad.A 10086 – în vederea amenajării unei baze 
de agrement (Paintball). 

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

Intervine d-şoara Cîrlig şi întreabă despre ce teren este vorba? Acolo s-a mai închiriat teren 
pentru aceeaşi activitate. 

D-l Boldor precizează că este vorba despre o altă suprafaŃă. 
D-l Ciuciulete precizează că acolo sunt probleme cu d-l Eparu , care are închiriat teren pentr 

PAINTBALL, nu mai permite accesul nimănui că el are închiriat, a făcut barieră din maşinile pe care 
le are. 

D-l Boldor precizează că au mai fost sesizări, i se va pune în vedere de către serviciul 
urbanism, drumurile de acces nu sunt închiriate, nu-i aparŃin dumnealui. 

D-l Toth întreabă dacă această activitate funcŃionează ? 
D-l Tabeică precizează că ciobanu din zonă a fost bătut de către d-l Eparu junior.. 
D-l Boldor precizează că i se va pune în vedere să se limiteze la ce are închiriat. 
D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.121 
D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea preluării contractului de concesiune 

pentru terenul în  suprafaŃă de 280 mp. , str.Mărăşeşti nr.5/A de către Mersan Nicolae, 
proprietarul construcŃiilor edificate pe acest teren. 

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  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.122 
D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea preluării contractului de concesiune 

pentru terenul în  suprafaŃă de 600 mp. , str.Spre Nord nr.35/a-b de către Pătraşcu Mioara, 
proprietara construcŃiilor edificate pe acest teren. 

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  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.123 
D-l Boldor prezintă referatul privind privind închirierea , fără licitaŃie publică, a 

terenului aflat pe domeniul public, pe care se află amplasată cabana din lemn de la intersecŃia 
străzilor Republicii şi Gheorghe Doja, înscris în CF nr.6290, nr.topo.3088.- 

D-l Rakoczi precizează că se revine pentru a III-a oară cu această problemă – închiriere teren 
pentru această cabană. 

D-l Takacs precizează că nu este semnat referatul de către d-l NiŃoi, de ce este ilegal? 
D-l NiŃoi arată că nu a semnat, nu pentru că ar fi nelegal ci pentru că în şedinŃele anterioare au 

fost tot felul de discuŃii pe această temă, nu s-a ajuns la o concluzie, cabana fiind vândută succesiv şi 
nici un proprietar nu are acceptul vecinilor şi implicit nici al Biserici Ortodoxe. Închirierea este 
legală. 

D-l Takacs arată că s-a solicitat executivului clarificarea situaŃiei acestei cabane – este sau nu 
autorizaŃie ? figurează în CF sau nu ? 

D-l Boldor precizează că s-a discutat cu d-l Gain şi nu există autorizaŃie nici pentru această 
cabană şi nici pentru cea de la colŃ T.Vladimirescu. Noi avem o înŃelegere pentru amplasarea 
teraselor de lemn fără autorizaŃie şi aceste cabane se încadrează la aceste construcŃii provizorii, 
rămâne la aprecierea consilierilor. 

D-l Toth precizează că nu este înscrisă în CF. 
D-l Boldor precizează că este CF trecut în referat fiind vorba de CF teren – domeniu public. 

Această cabană este acum cumpărată de cineva din FranŃa. 
D-l Rakoczi arată că este vorba de activitate de „alimentaŃie publică”, ce va face aici ? 
D-l Boldor arată că se pune problema , noi închiriem sau nu terenul?  Nu punem în discuŃie 

activitatea ce se va desfăşura, pentru aceasta trebuie să-şi obŃină autorizaŃiile de la organele de 
specialitate, chiar şi acordul vecinilor. 
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D-l Rakoczi propune să se închirieze pe perioadă de un an , să vedem ce va face aici. În 
situaŃia în care nu închiriem trebuie să dăm hotărâre de demolare. 

D-l NiŃoi arată că a închiria – cu sau fără licitaŃie publică – este legal, poate fi condiŃionată 
închirierea de achitarea chiriei pe teren la zi.  

D-l Boldor prezintă proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 3 
voturi „împotrivă” ( d-l Ma covei, d-l Ciuciulete şi d-l Bâcă) şi o abŃinere (d-l Toth)  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.124 
D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat 

de Management al Deşeurilor Solide în judeŃul Timiş - 2008.- 
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  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.125 
   D-l Boldor prezintă referatul privind privind aprobarea Agendei cultural-sportive a 

oraşului Jimbolia pe anul 2009 
  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-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  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de disciplină, muncă, protecŃie socială şi 

protecŃia copilului care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Meszaroş precizează că aşa cum rezultă din această agendă se alocă pentru cupa pipatsch 

3000 lei şi pentru comemorarea „M.Eminescu” se acordă tot 3.000 lei, problema este dacă pentru 
aceste două evenimente cheltuielile sunt aceleaşi ? ajung banii pentru cupa pipatsch? 

D-l Kaba precizează că agenda trebuie „umflată” că altfel nu obŃinem bani de la Consiliul 
judeŃean, consider că 3000 lei sunt suficienŃi pentru fiecare activitate. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că exact cum a spus d-l primar , de la Consiliul judeŃean se 
va primi un procent din bugetul propus de Casa de Cultură şi după aceea se va face reaşezarea 
bugetului pe sumele primite, noi nu vom da prea mult.  

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

HOTĂRÂREA NR.126. 
Intervine d-l Toth şi precizează că fiind vorba de activităŃi cultural-sportive, d-l Faur Lucian a 

făcut o cerere la comisia de cultură-sport şi solicită sprijin financiar pentru susŃinerea echiepi de 
handbal fete. 
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D-l Boldor precizează că si până în prezent această echipă a fost susŃinută tot de Consiliul 
local, comisia de specialitate va analiza această cerere şi la constituirea bugetului pe 2009 va face 
propuneri. 

D-l Boldor prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului   aferent 
imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.Ecaterina Teodoroiu nr.8 cuprins în CF.ind.nr.3281 
nr.topo.4988  cumpărat  în baza 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-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.127 
D-l Boldor prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 

imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.I.Slavici nr.21 cuprins în CF.ind.nr.1340, nr.topo.1566, 
1567, 1568  cumpărat  în baza 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  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.128 
D-l Boldor prezintă referatul  privind  participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia 

la realizarea proiectulului  JIMBOFOR – Program de formare pentru angajaŃii Consiliului 
Local Jimbolia.- 

  D-şoara Cîrlig  prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare care  
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi întreabă dacă primăria dispune de aceşti bani care trebuie 
depuşi ? rămâne cofinanŃare. 

D-l Boldor precizează că este vorba de perfecŃionarea tuturor salariaŃilor primăriei. 
D-şoara Cîrlig precizează că un astfel de program este binevenit.  
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. 
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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.129 
D-l Boldor prezintă expunerea de motive privind acordarea titlului de „CetăŃean de 

onorea d-nei Elisabeta Anton. 
D-l  Bâcă 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 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 proiectul de hotărâre care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.130 
În continuare se trece la PROBELME CURENTE ALE PRIMĂRIEI . 
D-l Boldor precizează că s-a demarat acŃiunea de reparat trotuare, dar nu am avut prea mare 

succes prin anunŃarea cetăŃenilor să curăŃe trotuarele, trebuie să facem lucrările pregătitoare cu 
oamenii de la Peisaj Hosta. 

D-l Tabeică întreabă dacă se vor continua şi în cartierul FUTOK? 
D-l Kaba precizează că se vor face aşa cum s-a spus până la sensul giratoriu, numai pe 

porŃiunea deschisă – acolo unde s-a vândut terenul – nu se va face până nu se vor termina lucrările în 
zonă. 

D-l Takacs ridică din nou problema perdelelor de la geam. 
D-l Boldor arată că abia astăzi a venit firma care le va face să măsoare, până la următoarea 

şedinŃă le vom avea. 
D-l Ciuciulete arată că era bine să fi fost şi noi informaŃi care mai sunt banii de care dispunem, 

se vor cheltui până la 31 decembrie? 
D-l Boldor informează că zilele acestea am avut licitaŃii pentru efectuarea unor lucrări. 
Dl Kaba arată că în cei 8 de primărie nu a pierdut niciodată banii, mi-am asumat riscuri 

imense cu plata în avans, banii de obicei vin târziu. Acum am primit 14 miliarde  - HG s-a adoptat în 
septembrie şi anexele s-au publicat mult mai târziu. Guvernul nu a ştiut dacă va avea sau nu banii 
aprobaŃi. 

D-l Ciuciulete propune ca din aceşti bani să se facă şi la Clarii Vii . 
D-l Kaba precizează că se vor face ceva trotuare, suntem cu mare atenŃie pe fonduri – 

săptămâna viitoare va veni maşina pentru pompieri, se va finaliza Incubatorul de afaceri, s-a finalizat 
Centrul expoziŃional.  

D-l Kaba informează că în legislaŃia trecută s-a adoptat o HCL pentru „Extinderea şi 
modernizarea StaŃiei de epurare a apei uzate în Jimbolia” finanŃat printr-un proiect PHARE în 
valoare de 2,1 miloae euro şi finanŃarea era de 1 milion euro prin proiect. Am accesat acest proiect, 
iniŃial a fost repsins, după un timp, fulger am aflat că s-a aprobat, ne trebuie toate avizele în termene 
foarte scurte, acum este nevoie de un accept al consiliului dacă vom semna sau nu contractul pentru 
derularea acestui proiect, este necesar acordul de principiu pentru semnarea contractului privind 
continuarea acestui proiect 
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Solicitarea supăsă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi – acord de principiu pentru 
semnarea contractului pentru derularea proiectului . 

Intervine d-l NiŃoi şi precizează că există cereri din partea concesionarilor cabinetelor cu 
destinaŃii medicale- cabinetele de stomatologie şi laborator stomatologie – care solicită cumpărarea 
prin achitarea integrală a sumei conform rapoartelor de evaluare. Comisia a înaintat solicitări la 
Minister – Guvern – Prefectură – privind  stabilirea criteriilor de negociere, până acum nu am primit 
nimic. Problema se pune că peste o lună valoarea acestor spaŃii va creşte şi chiriaşii solicită să le 
cumpere aşa cum au fost evaluate, să achite suma integral,  sunteŃi de acord să demarăm acŃiunea de 
vânzare? 

Solicitarea d-lui NiŃoi – de vânzare a spaŃiilor cu destinaŃie medicală conform evaluării – 
supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi, urmând comisia să se întrunească şi să demareze 
acŃiunea de vânzare. 

DIVERSE 
Intervine d-l Rakoczi şi arată că în zona gării cineva a mişcat „ciupercile” , (ghivecele de 

flori). 
D-l Boldor arată că s-au mutat la loc, aşa cum au fost iniŃial. 
D-l Rakoczi ridică problema câinilor vagabonzi în tot oraşul. O altă problemă pe care o ridică 

d-l Rakoczi este distrugerea împrejmuirii fostului pichet de la Sud – acolo sunt nişte „boschetarii” 
care locuiesc, nu plătesc nimic şi mai şi distrug, trebuie luate măsuri. 

D-l Boldor precizează că s-a discutat problema celor care locuiesc aici, dacă nu au fost scoşi 
în vară, nu-i putem scoate acum în prag de iarnă. 

D-l Rakoczi precizează că la intrarea în oraş se aruncă gunoaiele la voia întâmplării, pe lângă 
containere. 

D-l Postelnicu precizează că firma ridică gunoiul care este scos în faŃa clădirii chiar dacă nu 
este în tomberoane specifice. 

D-l Boldor propune ca administratorul primăriei să-i mobilizeze pe cei care locuiesc aici să 
facă cel puŃin curăŃenie. 

D-l Toth arată că acolo stă şi PoliŃia de frontieră, ar trebui să ia atitudine faŃă de rău făcători. 
D-l Ciuciulete precizează că Ferma de porcine din partea de vest , de la cimitir poluează zona, 

îşi bat joc de noi, ne sfidează, ar trebui intervenit . 
D-l Boldor propune ca atunci când se va popula bălŃile cu peşte să participe din partea 

consiliului local d-l Ciuciulete şi d-l Tabeică. 
D-l Vânătoru solicită ca pe str.Coposu în faŃa firmei VOGT  să se marcheze cu zebră trecerea 

către magazinul de la colŃ deoarece se circulă cu mare viteză în zonă şi muncitorii traversează la 
magazin. 

D-l Kaba precizează că se poate amplasa şi un calmator. 
D-l Ciuciulete arată că oricum peste iarnă calamtorul trebuie ridicat dearece distruge 

carosabilul. 
D-l Boldor precizează că trebuie pus calmator şi la intersecŃia Republicii cu V.Babeş, chiar 

dacă există semne de circulaŃie se circulă cu viteză. Trebuie luate măsuri şi pentru maşinile care 
parchează la discoteca din str.Republicii în zonă. 

D-l Vânătoru arată că în triunghiul de la capătul străzii Coposu este amplasată o reclamă de la 
ARDAF care reduce vizibilitatea şi are şi un aspect neplăcut. Am, discutat cu reprezentantul firmei 
să mute această pancartă către canal Spre Sud. 
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D-na Csutak propune să se facă lucrările de la trotuare de calitate, cele care s-au făcut anul 
trecut nu pot fi măturate. 

D-l Boldor precizează că lucrările care se fac acum sunt de calitate foarte bună. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l  Boldor Augustin 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  

 




