
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  participarea şi alocarea confinanŃării Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului “IMPLEMENTAREA SERVICIILOR 
DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ ELECTRONICĂ PENTRU 
ADMINISTRAłIA LOCALĂ JIMBOLIA”.- 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 10500 din 20  noiembrie 2008  al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune participarea şi alocarea confinanŃării Consiliului local al 
oraşului Jimbolia la realizarea proiectulului “IMPLEMENTAREA SERVICIILOR DE 
ADMINISTRAłIE PUBLICĂ ELECTRONICĂ PENTRU ADMINISTRAłIA 
LOCALĂ JIMBOLIA”; 

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 ““IMPLEMENTAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRAłIE 
PUBLICĂ ELECTRONICĂ PENTRU ADMINISTRAłIA LOCALĂ JIMBOLIA”. 

Art.2. – Se  alocă din bugetul local pe anii 2009-2010 suma de 3.785.131 
lei necesar implementării proiectului “IMPLEMENTAREA SERVICIILOR DE 
ADMINISTRAłIE PUBLICĂ ELECTRONICĂ PENTRU ADMINISTRAłIA 
LOCALĂ JIMBOLIA”,  în condiŃiile ramburstării (decontării) ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. Sumele prefinanŃate din bugetul local vor fi 
rambursate în maximum 8 tranşe de către finanŃator, respectivese va acorda o 
prefinanŃare de 15 % din valloarea totală a proiectului de către finanŃator pentru 
demararea lucrărilor. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local suma de 77.248 lei reprezentând 2 % 
din totalul cheltuielilor  eligibile pentru proiectul  “IMPLEMENTAREA SERVICIILOR 
DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ ELECTRONICĂ PENTRU ADMINISTRAłIA 
LOCALĂ JIMBOLIA”. 

Art.4. – Se alocă din bugetul local suma de 733.851,8 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile şi TVA aferent proiectului , sumă ce va fi recuperată din bugetul de 
stat, conform O.G. nr.29/2007. 

Art.5. – Consiliul local al oraşului Jimbolia va susŃine cheltuielile 
neeligibile  generate  de funcŃionarea serviciilor  implementate prin  proiect  pentru 
următorii 5 ani de la finalizarea proiectului, constând în susŃinerea investiŃiilor, chirii 
internet, consumabile, service, ş.a. 

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. 131 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 concesionării  a unui teren 
în suprafaŃă de 3.000 mp pentru construirea unei baze sportive. 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.10478 din 21 noiembrie   2008 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la 
licitaŃie publică în vederea concesionării suprafeŃei de 3.000 mp identificată pe parcela cu 
nr.topo.A47/1, în vederea construirii unei baze sportive; terenul aparŃine domeniului 
privat al oraşului Jimbolia, reprezentând păşune în extravilan şi nu a fost revendicat de 
foştii proprietari; 

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

 
HOTARASTE 

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

3.000 mp. teren identificat  cu nr.topo.A47/1, 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. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.113/12.11.2008. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica : 

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

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

Nr. 132 din  25 noiembrie  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

         Boldor Augustin  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTARAREA 
 

privind  concesionare fără licitaŃie publică a suprafeŃei de 51.300 mp. teren 
identificat cu nr.top.A48/1 pentru construirea unei baze sportive AsociaŃiei “Club de 
fotbal Marcel Baban”. 

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.10477 din 21 noiembrie     2008 al serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea 
concesionării fără licitaŃie publică a suprafeŃei de 51.300 mp. teren , identificat prin  
nr.top.A48/1, pentru construirea unei baze sportive AsociaŃiei „Club de fotbal Marcel 
Baban“ pe o perioadă de 49 ani ; terenul aparŃine domeniului privat al oraşului Jimbolia  
şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

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

 
HOTARASTE 

 
 Art.1. – Se concesionează, fără licitaŃie publică, suprafaŃa de 51.300  mp. 

teren,  identificat prin nr.topo. A48/1, AsociaŃiei “Club de fotbal Marcel Baban”, pe o 
perioadă de 49 ani,   pentru construirea unei baze sportive. 
                         Terenul menŃionat la alin.1   aparŃine domeniului privat al oraşului 
Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art.2. – Se anulează HCL nr.113/12.11.2008. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunica : 

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

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

Nr. 133 din  25 noiembrie  2008                      PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 

          Boldor Augustin  
      

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
                                                Ionel NiŃoi 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind acordarea titluluii de „CetăŃean de onoare” al oraşului 
Jimbolia, domnului Prof. Josef Koch 

 
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.10431/19.11.2008 prin care se propune acordarea titlului de „CetăŃean de 
onoare” al oraşului Jimbolia d-lui Prof. Josef Koch; 

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-lui Prof.Josef Koch, membru al AsociaŃiei şvabilor bănăŃeni din 
Germania. 

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

administrativ a InstituŃiei Prefectului - judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- D-lui Prof. Josef Koch 

  
Nr. 134  din 25 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, domnului Prof. Dr. Hans Werner Krutsch 

 
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.10430/19.11.2008 prin care se propune acordarea titlului de „CetăŃean de 
onoare” al oraşului Jimbolia d-lui Prof.Dr.Hans Werner Krutsch; 

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-lui Prof. Dr. Hans Werner Krutsch, membru al AsociaŃiei 
şvabilor bănăŃeni din Germania. 

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

administrativ a InstituŃiei Prefectului - judeŃul Timiş ; 
- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
- D-lui Prof. Dr. Hans Werner Krutsch 

  
Nr. 135 din 25 NOIEMBRIE    2008          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
        Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea unor criterii de vânzare a spaŃiilor medicale prin 
negociere directă 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul referatul nr.10583 din 25 noiembrie  2008 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol  prin care se propune aprobarea  
criteriilor de vânzare a spaŃiilor medicale prin negociere directă : în cazul achitării 
integrale a preŃului la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare preŃul va fi egal 
cu preŃul stabilit în raportul de evaluare, iar în cazul achitării preŃului în rate, pentru 
fiecare an solicitat pentru plata în rate a preŃului acesta va creşte cu 1 % faŃă de preŃul 
stabilit în raportul de evaluare, iar dobânda anuală aplicată va fi egală cu rata de referinŃă 
stabilită periodic de Comisia europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene din data încheierii contractului; 

Tinând cont de prevederile art.3 alin.(1) din OUG nr.68/28.05.2008; 
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9), art.123 şi art. 45 din Legea 

administraŃiei publice locale  nr. 215/2001,republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă criteriile de vânzare a spaŃiilor medicale prin negociere directă, 
după cum urmează : 

- în cazul achitării integrale a preŃului la data încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare preŃul va fi egal cu preŃul stabilit în raportul de 
evaluare, 

- în cazul achitării preŃului în rate, pentru fiecare an solicitat până la  
achitarea integrală a preŃului acesta va creşte cu 1 % faŃă de preŃul 
stabilit în raportul de evaluare, iar dobânda anuală aplicată va fi egală cu 
rata de referinŃă stabilită periodic de Comisia europeană pentru România 
şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data încheierii 
contractului;. 

Art.2. – Criteriile stabilite la art.1 se vor avea în vedere la negocierea directă a 
preŃului de vânzare a tuturor spaŃiilor medicale din oraşul Jimbolia  de către comisia de 
vânzare constituită conform prevederilor OUG nr.68/2008. 

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

InstituŃiei Prefectului judeŃul Timiş; 
- Compartimentului   administraŃie publică locală ; 
- Serviciului  urbanism 
- Comisiei pentru vânzarea spaŃiilor medicale; 
- CetăŃenilor prin presă şi e-mail 

Nr. 136 din 25 noiembrie    2008                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                                      
                                                                                        Boldor Augustin   

                             
                              CONTRASEMNEZĂ, 

          SECRETAR, 
  Ionel NiŃoi 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4A din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, având destinaŃia de cabinet medical.. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând   referatul nr.9155 din 21 noiembrie  2008  al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului  prin care se propune vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4A din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, cuprins în CF nr.10306, nr.topo.1813/IV/A, cu  destinaŃia de cabinet medical, având 
ca preŃ de pornire suma de 19.283 lei, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD 
COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

łinând cont de prevederile art.3 alin.(1) şi art.7 alin.(1) din OUG 
nr.68/2008 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.27/2008 privind 
aprobarea listei spaŃiilor – cabinete medicale – aflate în administrarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia , care urmează a fi vândute; 

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, către doctor NiŃu Simona, prin negociere 

directă a subapartamentului 4A din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, cuprins în 
CF nr.10306, nr.topo.1813/IV/A ,având destinaŃia de cabinet medical. 

Art.2. – PreŃul de pornire a negocierii este de 19.283 lei, stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL, însuşit de Consiliul 
local prin Hotărârea nr. 77 din 23 octombrie 2008 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare,  conform prevederilor OUG nr.68/2008. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-nei doctor NiŃu Simona 

  
Nr. 137/25 noiembruie 2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
       Boldor Augustin  
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4B din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, având destinaŃia de cabinet medical.. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr.9164 din 21 noiembrie  2008  al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului  prin care se propune vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4B din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, cuprins în CF nr.10307, nr.topo.1813/IV/B, cu  destinaŃia de cabinet medical, având 
ca preŃ de pornire suma de 34.058 lei, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD 
COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

łinând cont de prevederile art.3 alin.(1) şi art.7 alin.(1) din OUG 
nr.68/2008 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.27/2008 privind 
aprobarea listei spaŃiilor – cabinete medicale – aflate în administrarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia , care urmează a fi vândute; 

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, către doctor Boldor Cristian, prin negociere 

directă a subapartamentului 4A din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, cuprins în 
CF nr.10307, nr.topo.1813/IV/B ,având destinaŃia de cabinet medical. 

Art.2. – PreŃul de pornire a negocierii este de 34.058 lei, stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL, însuşit de Consiliul 
local prin Hotărârea nr. 77 din 23 octombrie 2008 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare,  conform prevederilor OUG nr.68/2008. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-lui doctor Boldor Cristian 

  
Nr.138/25 noiembrie  2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
       Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4C din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, având destinaŃia de cabinet medical.. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr.9166 din 21 noiembrie  2008  al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului  prin care se propune vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4C din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, cuprins în CF nr.10308, nr.topo.1813/IV/C, cu  destinaŃia de cabinet medical, având 
ca preŃ de pornire suma de 13.768 lei, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD 
COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

łinând cont de prevederile art.3 alin.(1) şi art.7 alin.(1) din OUG 
nr.68/2008 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.27/2008 privind 
aprobarea listei spaŃiilor – cabinete medicale – aflate în administrarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia , care urmează a fi vândute; 

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, către doctor Cernica Mirela, prin negociere 

directă a subapartamentului 4C din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, cuprins în 
CF nr.10308, nr.topo.1813/IV/C ,având destinaŃia de cabinet medical. 

Art.2. – PreŃul de pornire a negocierii este de 13.768 lei, stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL, însuşit de Consiliul 
local prin Hotărârea nr. 77 din 23 octombrie 2008 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare,  conform prevederilor OUG nr.68/2008. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-nei  doctor Cernica Mirela 

  
Nr. 139/25 noiembrie 2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
       Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4D din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, având destinaŃia de laborator dentar. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul nr.9167 din 21 noiembrie   2008  al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului  prin care se propune vânzarea prin negociere directă a subapartamentului 4D din imobilul aflat pe 
strada Republicii nr.38, cuprins în CF nr.10309, nr.topo.1813/IV/D, cu  destinaŃia de laborator dentar, având 
ca preŃ de pornire suma de 15.332 lei, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD 
COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

łinând cont de prevederile art.3 alin.(1) şi art.7 alin.(1) din OUG 
nr.68/2008 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.27/2008 privind 
aprobarea listei spaŃiilor – cabinete medicale – aflate în administrarea Consiliului local al 
oraşului Jimbolia , care urmează a fi vândute; 

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, către d-na tehnician dentar Gherman Floare, 

prin negociere directă a subapartamentului 4D din imobilul aflat pe strada Republicii 
nr.38, cuprins în CF nr.10309, nr.topo.1813/IV/D ,având destinaŃia de laborator dentar. 

Art.2. – PreŃul de pornire a negocierii este de 15.332 lei, stabilit conform 
raportului de evaluare întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL, însuşit de Consiliul 
local prin Hotărârea nr. 77 din 23 octombrie 2008 

PreŃul stabilit conform raportului de evaluare nu conŃine TVA. 
Art.3. – În baza hotărârii Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul 

de vânzare-cumpărare,  conform prevederilor OUG nr.68/2008. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraŃie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-nei  Gherman Floare 

  
Nr. 140/25 noiembrie  2008              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
             
       Boldor Augustin 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind  atribuirea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 25 ani a 
spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul Banatului 
Timişoara – SecŃia de ŞtiinŃele Naturii 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.10524 din 21 noiembrie 2008 al serviciului 

impozite şi taxe locale prin care se propune atribuirea în folosinŃă gratuită, 
pe o perioadă de 25 ani a spaŃiului Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul 
Banatului Timişoara – SecŃia de ŞtiinŃele Naturii care doreşte să înfiinŃeze 
un Ecocentru Regional al Valorilor Naturale din Banat în Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se atribuie în folosinŃă gratuită, pe o perioadă de 25 ani  

spaŃiul din  Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul Banatului Timişoara – 
SecŃia de ŞtiinŃele Naturii . 

Atribuirea se va face pe baza contractului de comodat care se va 
încheia între Primăria oraşului Jimbolia şi Muzeul Banatului Timişoara – 
SecŃia de ŞtiinŃele Naturii. 

Art.2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.109/17.04.2008. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităŃii actelor şi 
contencios administrativ a InstituŃiei Prefectului – JudeŃul 
Timiş; 
- Compartimentului administraŃie publică locală ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
- cetăŃenilor prin afişare 
- Muzeului Banatului Timişoara. 

 
Nr. 141 din 25 noiembrie 2008    PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
        Boldor Augustin  
 
        CONTREASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     NiŃoi Ionel  
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea raportului   de reevaluare pentru diferenŃa de teren 
înscrisă în CF, ce aparŃine de locuinŃa cumpărate de chiriaşi, în baza Legii 

nr.112/1995 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
  Văzând Hotărârea nr.101/20.03.2001 şi referatul nr. 10586 din 25 noiembrie 
2008 al serviciului urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul local a raportului de 
reevaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF ,ce aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaşi în 
baza Legii nr.-112/1995,  ce urmează a fi vândut proprietarilor construcŃiilor, fără licitaŃie 
publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC”NESLYD COMPANY”SRL, teren 
ce aparŃine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari;  
  In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”c”, art.123 alin(3) şi art.45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se însuşeşte raportul de reevaluare a diferenŃei de teren înscrise în CF , 
ce aparŃine de locuinŃa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995 ce urmează a  fi vândut 
proprietarul construcŃei  ,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. IORDAN 
COSTEL 

Str.Victor 
Babeş nr.73 

309 3472; 
3473 

24.11.2008 - 2623 54.008 

   
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. 142  din 25 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 terenului închiriat din Jimbolia, str.V.Babeş 
nr.73 

 

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

şi  referatul nr. 10585 din 25 noiembrie  2008  al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului  întocmit în baza cererii numitului Iordan Costel  prin care se propune  
vânzarea terenului închiriat din Jimbolia, str.V.Babeş nr.73, cuprins în CF nr.309, 
nr.top.3472, 3473  în suprafaŃă de 2623  mp., care este fără front stradal şi are destinaŃia 
de grădină, cu preŃul  de 54.008  LEI,(5,23 euro/mp) stabilit conform raportului de 
evaluare întocmit de SC”NELSYD COMPANY” SRL  la care se adaugă TVA aferent; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

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

Art.2. – PreŃul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 54.008  lei,   
(5,23 euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare însuşit de Consiliul local prin 
Hotărârea nr. ___ din 25 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 deŃinătorului contractului de închiriere. 
Art.4. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.87/23.10.2008. 
Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

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

  
Nr. 143  din 25 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.10605 din 25 noiembrie 2008 al biroului buget, 

contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2008; 
Având în vedere  prevederile art.19 alin .(2) din Legea nr.273/2006 

privind finanŃele publice locale; 
În temeiul  prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi  art.45 din Legea 

administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

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

COD  TRIM.IV 
  

VENITURI – TOTAL         500,00 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit   04.02.01 500,00            
 
 
CHELTUIELI – TOTAL       500,00 
   
1.AutorităŃi publice       51.02  500,00 
 - bunuri şi servicii       51.02.20 500,00 
 

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. 144  din 25 noiembrie  2008                            PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
         Boldor Augustin  
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     NiŃoi Ionel              
           



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei finale a 
proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu 
titlul “Pompieri fără frontiere – voluntari în serviciul 
comunităŃii”. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 10622 din 25 noiembrie 2008  al Serviciului 

Integrare Europeană prin care se propune alocarea sumei de 46.744 Euro 
din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru acoperirea 
tranşei finale la proiectul “Pompieri fără frontiere – voluntari în serviciul 
comunităŃii”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  46.744 euro din bugetul 

local pentru acoperirea tranşei finale la proiectul “Pompieri fără frontiere – 
voluntari în serviciul comunităŃii”. 

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

administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul  
Timiş; 

- Compartimentului  administraŃie publică locală   ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  
 

 
Nr. 145 din 25 noiembrie  2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          Boldor Augustin    
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei finale a 
proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu 
titlul “Centru regional transfrontalier pentru incubarea 
afacerilor, consolidarea competenŃelor manageriale şi 
dezvoltarea economică zonală”. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 10623 din 25 noiembrie 2008  al Serviciului 

Integrare Europeană prin care se propune alocarea sumei de 29.119 Euro 
din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia pentru acoperirea 
tranşei finale la proiectul “Centru regional transfrontalier pentru incubarea 
afacerilor, consolidarea competenŃelor manageriale şi dezvoltarea economică 
zonală”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  29.119 euro din bugetul 

local pentru acoperirea tranşei finale la proiectul “Centru regional 
transfrontalier pentru incubarea afacerilor, consolidarea competenŃelor 
manageriale şi dezvoltarea economică zonală”. 

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

administrativ al InstituŃiei Prefectului – judeŃul  
Timiş; 

- Compartimentului  administraŃie publică locală   ; 
- cetăŃenilor prin afişare şi presă  
 

 
Nr. 146 din 25 noiembrie  2008     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
          Boldor Augustin    
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      NiŃoi Ionel  
 



 
 ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.10501   din 25 noiembrie  2008 

 
MINUTA ŞEDINłEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  25 NOIEMBRIE 2008 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ : consilier Boldor Augustin 
      Din cei 17 consilieri în funcŃie au fost prezenŃi 11: 
      Au absentat  :  Bill Zoltan , Flaugiu Pavel, Mihăilă Timotei, Meszaros Ştefan, Postelnicu    
      Darius şi Takacs Mihai 
. 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINłEI 
1. Proiect de hotărâre privind participarea şi alocarea cofinanŃării Consiliului 
local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului „IMPLEMENTAREA 
SERVICIILOR DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ ELECTRONICĂ 
PENTRU ADMINISTRAłIA LOCALĂ JIMBOLIA”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 131 cu unanimitate de voturi .  

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea 
concesionării, a suprafeŃei de  3.000 mp teren identificat prin nr.topo. A47/1 
 S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 132 cu unanimitate de voturi .  

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea , fără licitaŃie publică, a suprafeŃei de 
51.300 mp teren AsociaŃiei „Club  de fotbal Marcel Băban”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 133 cu unanimitate de voturi .  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „CetăŃean de onoare al 
oraşului Jimbolia” d-lui prof. Josef Koch. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 134 cu unanimitate de voturi .  

5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „CetăŃean de onoare al 
oraşului Jimbolia” d-lui prof.dr. Hans Werner Krutsch. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 135 cu unanimitate de voturi .  

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4A din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de cabinet medical. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 136 cu unanimitate de voturi .  

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4B din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de cabinet medical. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 137 cu unanimitate de voturi .  

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4C din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de cabinet medical. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 138 cu unanimitate de voturi .  

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4D din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de laborator dentar. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 139 cu unanimitate de voturi .  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor criterii de vânzare a spaŃiilor 
medicale prin negociere directă 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 140 cu unanimitate de voturi .  



11. Proiect de hotărâre  privind  atribuirea în folosinŃă gratuită pe o perioadă de 25 
ani a spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul Banatului Timişoara 
– SecŃia de ŞtiinŃele Naturii. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 141 cu unanimitate de voturi .  

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului   de reevaluare pentru diferenŃa 
de teren înscrisă în CF, ce aparŃine de locuinŃa cumpărate de chiriaşi, în baza 
Legii nr.112/1995. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 142 cu unanimitate de voturi .  

13. Proiet de hotărâre privind vânzarea fără licitaŃie publică a terenului aferent 
imobilului cumpărat conf.prevederilor Legii nr.112/1995 – str.V.Babeş nr.73  

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 143 cu unanimitate de voturi.  
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 144 cu unanimitate de voturi 
15. Proiect de hotărâre privind  alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei finale a 
proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu titlul “Pompieri 
fără frontiere – voluntari în serviciul comunităŃii”. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 145 cu unanimitate de voturi 
16. Proiect de hotărâre privind  alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei finale a 
proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu titlul “Centru 
regional transfrontalier pentru incubarea afacerilor, consolidarea 
competenŃelor manageriale şi dezvoltarea economică zonală”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 146 cu unanimitate de voturi .  
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ROMÂNIA – JUDEłUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 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 11 consilieri, absentează : Bill 
Zoltan , Flaugiu Pavel, Mihăilă Timotei, Meszaros Ştefan, Postelnicu Darius şi Takacs 
Mihai 

În continuare d-l Boldor prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind participarea şi alocarea cofinanŃării 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
„IMPLEMENTAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRAłIE 
PUBLICĂ ELECTRONICĂ PENTRU ADMINISTRAłIA LOCALĂ 
JIMBOLIA”. 

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaŃie publică , în vederea 
concesionării, a suprafeŃei de  3.000 mp teren identificat prin nr.topo. 
A47/1. 

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea , fără licitaŃie publică, a 
suprafeŃei de 51.300 mp teren AsociaŃiei „Club  de fotbal Marcel 
Băban”. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „CetăŃean de onoare al 
oraşului Jimbolia” d-lui prof. Josef Koch. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „CetăŃean de onoare al 
oraşului Jimbolia” d-lui prof.dr. Hans Werner Krutsch. 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4A din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, 
având destinaŃia de cabinet medical. 

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4B din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, 
având destinaŃia de cabinet medical. 

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4C din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, 
având destinaŃia de cabinet medical. 

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a 
subapartamentului 4D din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, 
având destinaŃia de laborator dentar. 

 
şi solicită completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor criterii de vânzare a 
spaŃiilor medicale prin negociere directă. 

2. Proiect de hotărâre  privind  atribuirea în folosinŃă gratuită pe o 
perioadă de 25 ani a spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  
Muzeul Banatului Timişoara – SecŃia de ŞtiinŃele Naturii. 
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3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului   de reevaluare pentru 
diferenŃa de teren înscrisă în CF, ce aparŃine de locuinŃa cumpărată de 
chiriaşi, în baza Legii nr.112/1995 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 
6. Proiect de hotărâre privind  alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei 

finale a proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu 
titlul “Pompieri fără frontiere – voluntari în serviciul comunităŃii”. 

7.  Proiect de hotărâre privind  alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei 
finale a proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu 
titlul “Centru regional transfrontalier pentru incubarea afacerilor, 
consolidarea competenŃelor manageriale şi dezvoltarea economică 
zonală”. 

 
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 prezintă referatul privind participarea şi alocarea cofinanŃării 

Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
„IMPLEMENTAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ 
ELECTRONICĂ PENTRU ADMINISTRAłIA LOCALĂ JIMBOLIA”. 

. 
   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.131 
   D-l Boldor  prezintă  referatul privind  scoaterea la licitaŃie publică , în 

vederea concesionării, a suprafeŃei de  3.000 mp teren identificat prin nr.topo. 
A47/1. 

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

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

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

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



 3 

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

HOTĂRÂREA NR.132 
  D-l Boldor  prezintă referatul  concesionarea , fără licitaŃie publică, a 

suprafeŃei de 51.300 mp teren AsociaŃiei „Club  de fotbal Marcel Băban”. 
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.133 
   D-l Boldor  prezintă referatul  privind acordarea titlului de „CetăŃean de 

onoare al oraşului Jimbolia” d-lui prof. Josef Koch. 
 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 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  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.134 
D-l Boldor prezintă referatul privind acordarea titlului de „CetăŃean de 

onoare al oraşului Jimbolia” d-lui prof. dr. Hans Werner Krutsch. 
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 Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre  

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

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

Intervine d-l Ciuciulete şi întreabă care sunt meritele d-lui Krutsch pentru a-i 
acorda acest titlu? 

D-l Boldor precizează că d-l Krutsch are în proprietate 56 ha teren arabil pe care 
l-a dat în folosinŃă gratuită primăriei, nu ne percepe nici o arendă. Din  această suprafaŃă 
are spre folosinŃă Spitalul orăşenesc 13 ha restul le foloseşte primăria. 

D-l NiŃoi precizează că restul de suprafaŃă este dată de primărie în arendă şi noi 
încasăm arenda (redevenŃa). Clădirea care este dată Ministerului JustiŃiei pentru 
judecătorie a fost proprietatea fam. Krutsch dar nu au revendicat-o, cu toate că ar fi putut. 
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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.135  
D-l Boldor prezintă referatul privind aprobarea unor criterii de vânzare a 

spaŃiilor medicale prin negociere directă 
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.136 
D-l Boldor prezintă referatul privind privind vânzarea prin negociere directă 

a subapartamentului 4A din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de cabinet medical. 

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.137 
D-l Boldor prezintă referatul privind privind vânzarea prin negociere 

directă a subapartamentului 4B din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de cabinet medical. 

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.138 
D-l Boldor prezintă referatul privind privind vânzarea prin negociere 

directă a subapartamentului 4C din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de cabinet medical. 
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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.139 
D-l Boldor prezintă referatul vânzarea prin negociere directă a 

subapartamentului 4D din imobilul aflat pe strada Republicii nr.38, având 
destinaŃia de laborator dentar. 

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.140 
 D-l Boldor prezintă privind referatul  atribuirea în folosinŃă gratuită pe o 

perioadă de 25 ani a spaŃiului din Jimbolia, str.V.Babeş 15, către  Muzeul Banatului 
Timişoara – SecŃia de ŞtiinŃele Naturii. 

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., dar întreabă dacă are primăria posibilitatea 
de a rezolva situaŃia locativă a familiilor care sunt în chirie aici. 

D-l Boldor precizează că acest spaŃiu a fost dat Muzeului Banatul printr-o altă 
HCL, dar numai pe o perioadă de 15 ani, prin  proiect pentru finanŃare le cere să fie pe 25 
de ani, de aceea s-a revenit cu acest proiect de hotărâre, deci de atunci s-a luat în discuŃie 
problema locativă a chiriaşilor, vom vedea cum se va rezolva, trebuie rezolvată, această 
clădire arată deplorabil. 

D-l Rakoczi precizează că atunci când a fost în discuŃie dumnealui a propus 
demolarea , dar precis şi Muzeul Banatul va demola. 

  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.141. 
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D-l Boldor prezintă referatul privind privind însuşirea raportului   de 
reevaluare pentru diferenŃa de teren înscrisă în CF, ce aparŃine de locuinŃa 
cumpărate de chiriaşi, în baza 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.142 
D-l Boldor  prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaŃie publică, a 

terenului închiriat din Jimbolia, str.V.Babeş nr.73. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecŃia mediului, turism şi agricultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 

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

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

  D-l  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.143. 
D-l Boldor prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2008. 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei  pentru activităŃi economico-financiare 

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

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

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

  D-l  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.144 
  D-l Boldor prezintă referatul alocarea din bugetul local a plăŃii tranşei finale 

a proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu titlul “Pompieri fără 
frontiere – voluntari în serviciul comunităŃii”. 

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

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

  D-l  Bâcă prezintă raportul comisiei juridice şi de 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.145 
   D-l Boldor prezintă referatul privind  alocarea din bugetul local a plăŃii 

tranşei finale a proiectului derulat de  Consiliul local al oraşului Jimbolia, cu titlul 
“Centru regional transfrontalier pentru incubarea afacerilor, consolidarea 
competenŃelor manageriale şi dezvoltarea economică zonală”. 

  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.146 
D-l Rakoczi propune să se ia măsuri să se repare jgheaburile la clădirea de la 

Republicii nr.38, cad ornamentele de pe clădire, e păcat se disctruge. 
D-l Boldor precizează că fiind mai mulŃi proprietari este mai greu, se va încerca 

să se discute pentru a se repara. 
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  

 




