
 ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de persoanele 
asistate  în Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.324/20.01.2009 al compartimentului buget, contabilitate 

prin care se propune stabilirea cuantumului mediului lunar de întreţinere pe baza căruia 
se calculează contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate în Căminul pentru 
persoane vârstnice Jimbolia , în cuantum de 487 lei, începând cu data de 01.02.2009; 

Ţinând cont de prevederile art.25 alin-.(1) din Legea 17/2000; 
În temeiul prevederilro art.36 alin.(4) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 

administraţiei publice locale nr.21572001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele 

asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia în cuantum de 487 lei, începând 
cu data de 1 februarie 2009. 

Art.2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu 
datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele lcoale sau 
judeţene, după caz. 

Art.3 – Cu data de 01.02.2009 se abrogă HCL nr.11/24.01.2008. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală:; 
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia; 
- cetăţenilor prin afişare şi presă. 
 

Nr. 2 din 29 ianuarie 2009              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Cîrlig Daniela  
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea Actului Adiţional la Actul constitutiv şi al actului 
Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TIMIŞ” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, întrunit în şedinţă la data de 

29 ianuarie 2009 ; 
Văzând referatul nr.88/07.01.2009 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea 
Actului Adiţional la Actul constitutiv şi al actului Adiţional la Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TIMIŞ” 
  Ţinând cont de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare; 

În temeiul prevederilor art.11, art.36 alin.(2) lit.”e” alin.(6) 
lit.”a” pct.14, şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică 
locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. –  Se aprobă  prevederile din Actul Adiţional la Actul 

Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş” în forma 
prevăzută la Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Actul Adiţional la Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş” în forma prevăzută la 
Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se împuterniceşte d-l Kaba Gábor , primar al oraşului 
Jimbolia, cetăţean român, născut la data de 26 noiembrie 1957 la Săcuieni, 
jud.Bihor, domiciliat în Jimbolia, str.Dr.C.Diel nr.35, posesor al CI seria TM 
nr.071727 eliberată de Poliţia oraş Jimbolia , la data de 30 aprilie 1999, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, Actul 
Adiţional la Actul Constitutic şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de 
Dezvltare Intercomunitară „Timiş”. 

Art.3. – Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului 
local al oraşului Jimbolia, în adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Timiş” d-l Kaba Gábor, primar al oraşului Jimbolia. 

Art.4. – Se împuterniceşte d-na Monica Bold, cetăţean român, 
născută la data de 27 iunie 1968 la Timişoara, domiciliată în Utvin nr.208, 
posesoare a CI seria TM nr.549595, eliberată de municipiul Timişoara la 



data de 12 septembrie 2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 
pentru înregistrarea  Actului Adiţional la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului şi 
registrul agricol; 
- cetăţenilor prin afişare  
 

Nr. 3 / 29 ianuarie 2009                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
        Cîrlig Daniela 
           
 

VIZAT, 
SECRETAR, 
Niţoi Ionel 

 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind  schimbarea denumirii Centrului de zi pentru persoane 
cu dizabilităţi „Nu mă uita!” , în Centrul de zi pentru copii cu 
dizabilităţi „Nu mă uita!” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.420 din 19 ianuarie 2009 al biroului social 

prin care se propune schimbarea denumirii Centrului de zi pentru persoane 
cu dizabilităţi „Nu mă uita!” , în Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi 
„Nu mă uita!”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se schimbă denumirea Centrului de zi pentru persoane 

cu dizabilităţi „Nu mă uita!” , în Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi 
„Nu mă uita!” . 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi 
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- biroului social; 
- cetăţenilor prin afişare 
 

Nr. 4 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Cîrlig Daniela    
      CONTREASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare 

efectuate dă SC RETIM SA Timişoara.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 87 din 7 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea  tarifelor de 
oprare pentru serviciile de salubrizarea efectuate de SC RETIM SA Timişoara; 

Ţinând cont de prevederile HG nr.349/21.04.2005, care în anexa 5 prevede 
închiderea deponeului de deşeuri menajere din Jimbolia, de prevederile Capitolului V 
art.25 din Legea nr.101/2006 şi ale cap.IX art.14 , punctul 9  din Contractul de 
concesiune nr.5156/10.04.2007 încheiat între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi SC 
RETIM SA Timişoara; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Începând cu data de 01.02.2009 se modifică tarifele practicate de 

S.C. RETIM S.A. pentru serviciile de salubrizare efectuate pe raza oraşului Jimbolia, 
conform tabelului de mai jos:  
 
Nr. 
Crt. 

Serviciu  U/M Preţ fără 
TVA 

Preţ cu TVA 

1 Precolectare, colectare, transport şi 
depozitare deşeuri menajere de la 
populaţie  

pers./lună 4.80 5.71 

2 Precolectare, colectare, transport şi 
depozitare deşeuri menajere de la ag. 
economici şi instituţii publice 

mc 48.02 
 
 

57.14 

3 Colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor reciclabile de la populaţie, 
ag. economici, instituţii publice  

mc 1.17 1.39 

4 Colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor voluminoase de la 
populaţie, ag. economici, instituţii 
publice 

mc 39.25 46.71 

5 Colectare, transport şi depozitare a 
deşeuri vegetale  

mc 32.65 38.85 

6 Colectare, transport şi depozitare a 
deşeuri depozitate în/din rampe 
clandestine 

mc 30.51 36.31 



7 Încărcat manual deşeuri  mc 12.22 14.54 
8 Încărcat mecanic deşeuri  mc 6.78 8.06 
9 Nivelat teren cu buldozerul  mc 62.92 74.87 

   
Art.2. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr.50/21 august 2008 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- SC RETIM SA Timişoara 
- cetăţenilor prin afişare  

 
Nr. 5 din 29 ianuarie 2009      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
        Cîrlig Daniela 
     VIZAT, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind alipirea parcelelor cu numărul topografic 257/1/2; 259/3/2/2; 
259/3/2/1/2/2 (în suprafaţă de 1.904 mp) din CF nr. 10506 şi 257/1/2; 
259/3/2/2; 259/3/2/1/2/1 (în suprafaţă de 3.000 mp) din CF nr. 9304 
Jimbolia 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.186 din 12 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune alipirea parcelelor cu 
numărul topografic 257/1/2; 259/3/2/2; 259/3/2/1/2/2 (în suprafaţă de 1.904 mp) din CF 
nr. 10506 şi 257/1/2; 259/3/2/2; 259/3/2/1/2/1 (în suprafaţă de 3.000 mp) din CF nr. 9304 
Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă  alipirea parcelelor cu numărul topografic  

nr.topo.257/1/2; 259/3/2/2; 259/3/2/1/2/2 - în suprafaţă de 1.904 mp, din CF nr. 10506 
Jimbolia şi nr.topo.257/1/2; 259/3/2/2; 259/3/2/1/2/1  - în suprafaţă de 3.000 mp,  din CF 
nr. 9304 Jimbolia. 

Parcelele prevăzute la alin.(1) sunt proprietatea Statului Român fiind în 
administrarea  Consiliului Local al Oraşului Jimbolia. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 

 
 
Nr. 6 din 29 ianuarie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Cîrlig Daniela  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str.Lorena nr.22 cuprins în CF.nr.948, nr.topo.3277, 3276/1  
cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.586 din 22 

ianuarie 2009 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită 
în proprietate a terenului aferent construcţiei din str.Lorena nr.22, cuprins în  CF  nr.948, 
nr.topo.3277, 3276/1,  în  suprafaţă de 280 mp,  cumpărătorilor construcţiei conform 
prevederilor Legii nr.112/1995; 

Ţinând 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 administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată şi republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitului SAS VOICU 

SABIN    a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Lorena nr.22,  în suprafaţă 
de 280 mp , cuprins în C.F.nr.948, nr.topo.3277, 3276/1, care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 1859 mp ( 511 mp-curte şi 
1348 mp – arabil)   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 diferenţa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri 
renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. 

În cazul cumpărării diferenţei de teren din parcelă de către proprietarul casei, 
dreptul de servitute încetează. 

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

Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Sas Voicu Sabin, Jimbolia, Lorena nr.22.. 
  

Nr. 7  din 29 ianuarie 2009                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               
        
        Cîrlig Daniela   
                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 



  
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat  cu SC 
BLYTHSWOOD BANAT SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-
09-YYE 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.34/16.01.2009 al serviciului impozite şi taxe locale 

prin care se propune încheierea unui contract de comodat  cu SC BLYTHSWOOD 
BANAT SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE, pe o perioadă de 5 ani 
începând cu data de 15.01.2009; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

BLYTHSWOOD BANAT SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE, pe o 
perioadă de 5 ani, începând cu data de 15.01.2009. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Prefecturii judeţului Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală  ; 
- serviciului urbanism,amenajarea teritoriului şi registru agricol; 
- SC BLYTHSWOOD BANAT SRL. 
 
 

- 
Nr. 8 din 29 ianuarie  2009          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         
         Cîrlig Daniela 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,, 
            SECRETAR, 
            Ionel Niţoi 

 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind  prelungirea contractului de comodat cu ASOCIAŢIA 
„SOCIETATEA DE CARITATE BLYTHSWOOD ROMÂNIA” 
pentru imobilul din Jimbolia str.T.Vladimirescu nr.77 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.342 din 16 ianuarie 2009 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune prelungirea contractului de comodat cu 
ASOCIAŢIA „SOCIETATEA DE CARITATE BLYTHSWOOD ROMÂNIA” 
pentru imobilul din Jimbolia str.T.Vladimirescu nr.77, pe o perioadă de 4 ani , 
începând cu data de 01.01.2009, în vederea continuării activităţii centrului 
comunitar de educaţie în tehnologia informaţiei în cadrul programului Microsoft 
Unlimited Potenţial derulat în parteneriat cu Fundaţia EOS România; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se prelungeşte contractul de comodat cu ASOCIAŢIA 

„SOCIETATEA DE CARITATE BLYTHSWOOD ROMÂNIA” pentru imobilul 
din Jimbolia str.T.Vladimirescu nr.77, pe o perioadă de 4 ani , începând cu data de 
01.01.2009, în vederea continuării activităţii centrului comunitar de educaţie în 
tehnologia informaţiei în cadrul programului Microsoft Unlimited Potenţial derulat 
în parteneriat cu Fundaţia EOS România. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- cetăţenilor prin afişare 
- A.S.C.BLYTSWOOD ROMÂNIA. 

Nr. 9 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       CîrligDaniela    
      CONTREASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  

 
 

 
 

 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind  prelungirea contractului de de închiriere pentru suprafaţa de 
150 mp teren, încheiat cu SC ORGANGE ROMÂNIA SRL 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.431 din 19 ianuarie 2009 al serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune prelungirea contractului de închiriere 
nr.2050/24.07.1998 încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA SRL,  conform anexei nr.1 
– pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 15 iulie 2008 până la data de 14 iulie 
2012 , cu o chirie anuală reprezentând echivalentul a 4.800 euro plătibili în lei, în 
termen de 45 de zile de la data facturării, în două tranşe egale – prima până la 20 
martie, iar a două până la 20 septembrie a anului în curs; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se prelungeşte contractul de închiriere nr.2050/24.07.1998 

încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA SRL,  conform anexei nr.1 – pe o perioadă de 
4 ani -  începând cu data de 15 iulie 2008 până la data de 14 iulie 2012 , cu o chirie 
anuală reprezentând echivalentul a 4.800 euro plătibili în lei, în termen de 45 de zile 
de la data facturării, în două tranşe egale – prima până la 20 martie, iar a două 
până la 20 septembrie a anului în curs. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- cetăţenilor prin afişare 
-SC ORANGE ROMÂNIA SRL. 
 

Nr. 10 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Cîrlig Daniela    
      CONTREASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind  trecerea suprafeţei de 1.087 mp teren din CF nr.7381 Jimbolia, nr. 
topo. 1761 într-o carte funciară nouă 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr.439/19 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune trecerea suprafeţei de 
1.087 mp teren din CF nr.7381 Jimbolia, nr. topo. 1761 într-o carte funciară nouă şi 
diminuarea  suprafeţei de teren afferent imobilului din Jimbolia, str.C.Timişorii nr.7/b, 
cuprins în CF nr.7381 Jimbolia, rămânând 923 mp, suprafaţă aferentă numărului 
topographic 1760 Jimbolia “Clădire de locuit compusă din 3 apartamente, dependinţe şi 
curte în strada C.Timişorii nr.7/b”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se trece suprafaţa de 1.087 mp teren din CF nr.7381 Jimbolia, 

nr.topo.1761 într-o carte funciară nouă. 
Terenul menţionat la  alin.1 aparţine domeniului privat al oraşului 

Jimbolia şi nu a fost revendicat de foştii proprietari. 
Art.2. – Se diminuează suprafaţa aferentă numărului topografic 1760 , CF 

nr.7381 Jimbolia cu suprafaţa de 1.087 mp, rămânând suprafaţa de 923 mp  - pentru 
„Clădire de locuit compusă din 3 apartamente, dependinţe şi curte în strada C.Timişorii 
nr.7/b. 

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

Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului urbanism , amenajarea teritoriului şi registrul agricol ; 
- Cetăţenilor prin presă.  

 
 
 
Nr. 11 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
                                                       Cîrlig Daniela 
       
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul din Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381, nr. topo. 1761 

în suprafaţă de 1.087 mp 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.441 din 19 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune însuşirea raportului de evaluare pentru 
terenul din Jimbolia, str.C.Timişorii nr.7/b, înscris în CF nr.7381, nr.topo.1761, în 
suprafaţă totală de 1.087 mp, conform raportului de evaluare întocmit de firma SC 
NELSYD COMPANY SRL Timişoara; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare terenul din Jimbolia, 

str.C.Timişorii nr.7/b, după cum urmează : 
 

Nr 
crt 

Adresa CF, topo. Valoare teren  
(fără TVA) 

Valoare totală 
(fără TVA) 

1. Str. Calea Timişorii, 
nr. 7/b 

CF nr. 7381 
Nr. topo. 1761 

107,52 lei/mp 116.874 lei 

 
 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică . 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi 
contencios administrativ a Prefecturii judeţului Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală, 
-  Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului 
 

Nr. 12 din 29 ianuarie 2009  2008                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Cîrlig Daniela 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
               Niţoi Ionel 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381 Jimbolia, nr. topo. 1761, în 
suprafaţă de 1.087 mp, proprietatea oraşului Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr.440/19 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune  vânzarea prin licitaţie 
publică a terenului din Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381 
Jimbolia, nr. topo. 1761, în suprafaţă de 1.087 mp, proprietatea oraşului Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

,suprafaţa de 1.087 mp teren situat în Jimbolia, str.C.Timişorii nr.7/b, cuprins în CF 
nr.7381, nr.topo.1761. 

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

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului  verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al 

Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului urbanism , amenajarea teritoriului şi registrul agricol ; 
- Cetăţenilor prin presa  

 
 
 
Nr. 13 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
                                                       Cîrlig Daniela 
       
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.371 din 16 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea Listei de 
investiţii pentru anul 2009 ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009 , după 

cum urmează : 
- La Capitolul C – Dotări se introduce punctul „14” – Scară incendiu 

internat str. Tudor Vladimirescu, nr. 61 în valoare de 10 mii lei şi punctul „15” – 
Montat arzător pe gaz cu rampa C30 la internat str. Tudor Vladimirescu, nr. 61 în 
valoare de 15 mii lei, rezultând un TOTAL Dotări de 982 mii lei şi un TOTAL 
GENERAL de 15614,61 mii lei. 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 
Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 

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

 
 
 
Nr. 14 din  29 ianuarie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
         
                 Cîrlig Daniela  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                                      Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind condiţionarea eliberării autorizaţiei de construire de obligaţia 
depunerii materialului inert pe vechiul deposit de deşeuri. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.101 din 8 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune condiţionarea eliberării 
autorizaţiei de construire cu obligaţia depunerii materialului inert pe vechiul depozit de 
deşeuri; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.265/2006 privind protecţia mediului şi 
a Directivelor UE 87/217/EEC şi 91/382/EEC, ale HG nr.349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor, ale Legii nr.426/2001 şi nr.465/2001, privind colectarea şi valorificarea 
deşeurilor refolosibile,  ale HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor precim 
şi ale Programului de conformare pentru depozitul de deşeuri Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.”6” llit.”a” pct.14 şi 
art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. –  Începând cu data de 01.02.2009 eliberarea autorizaţiei de 

construire se condiţionează de obligaţia depunerii materialului inert pe vechiul depozit de 
deşeuri. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 

 
 
Nr. 15 din 29 ianuarie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Cîrlig Daniela  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în 
Jimbolia, str.Republicii, Zona Gării, înscris în CF 20054, nr.topo.292/3/12. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.531 din 21 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune transmiterea dreptului de 
concesiune asupra terenului situat în Jimbolia, str.Republicii, Zona Gării, în suprafaţă de 
25  mp. înscris în CF nr.20054, nr.topo.292/3/12, în favoarea numitULUI Lascu Marcel  , 
proprietarul  construcţiilor, încheierea contractului de concesiune pentru o perioadă de 10 
ani, cu drept de prelungire şi plata redevenţei aferente; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –  (1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului situat în 
Jimbolia, str.Republicii, Zona Gării, în suprafaţă de 25  mp. înscris în CF nr.20054, 
nr.topo.292/3/12, în favoarea numitului Lascu Marcel  , proprietarul  construcţiilor. 

 (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 redevenţei aferente. 

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

administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-lui Lascu Marcel, Jimbolia, str.Republicii bl.1/B, ap.8. 
  

Nr. 16 din 29 ianuarie 2009                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             
       Cîrlig Daniela 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în 
Jimbolia, str.Republicii, Zona Gării, înscris în CF 7723, nr.topo.292/3/9. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr.530 din 21 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune transmiterea dreptului de 
concesiune asupra terenului situat în Jimbolia, str.Republicii, Zona Gării, în suprafaţă de 
25  mp. înscris în CF nr.7723, nr.topo.292/3/9, în favoarea numitei Petruţ Steliana  , 
proprietara  construcţiilor, încheierea contractului de concesiune pentru o perioadă de 10 
ani, cu drept de prelungire şi plata redevenţei aferente; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –  (1) Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului situat în 
Jimbolia, str.Republicii, Zona Gării, în suprafaţă de 25  mp. înscris în CF nr.7723, 
nr.topo.292/3/9, în favoarea numitei Petruţ Steliana  , proprietara  construcţiilor. 

 (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 redevenţei aferente. 

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

administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
-     Serviciului urbanism; 
- D-nei Petruţ Steliana, Jimbolia, str.Mărăşeşti bl.11/C,ap.8. 
  

Nr. 17  din 29 ianuarie 2009                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             
       Cîrlig Daniela 
 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea înfiinţării unui târg săptămânal în oraşul 
Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.557/21.01.2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune ca începând 
cu data de 01.03.2009 să se înfiinţeze  un târg săptămânal în oraşul Jimbolia 
şi să funcţioneze în fiecare duminică între orele 8,00 şi 14,00, având ca 
locaţie centru expoziţional „Expo-Ripensis” situat în Jimbolia, str.Contele 
Csekonics nr.20; 

Ţinând cont de prevederile art.25 alin-.(1) din Legea 17/2000; 
În temeiul prevederilro art.36 alin.(4) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din 

Legea administraţiei publice locale nr.21572001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Începând cu data de 01.03.2009 se infiinţează târgul 

săptămânal în oraşul Jimbolia, care va funcţiona duminica între orele 8,00 şi 
14,00 şi va avea ca locaţie centrul expoziţional „EXPO-RIPENSIS” situat pe 
strada Contele Csekonics. 

În acest târg vor putea fi expuse şi comercializate  produse 
agricole, animale domestice, utilaje şi utilaje agricole, produse textile, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse alimentare preambalate, produse 
combustibile (lemn de foc), cherestea şi materiale de construcţii. 

Art.2. – Târgul săptămânal  va avea denumirea „Târgul Banat-
Ripensis”. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală:; 
- cetăţenilor prin afişare şi presă. 

Nr. 18 din 29 ianuarie 2009             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Cîrlig Daniela  
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind aprobarea amenajării unei parcări pentru autoturisme pe 
strada Republicii, partea numerelor pare, între străzile Ion 
Slavici şi Liviu Rebreanu.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.558/21 ianuarie 2009 al serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune 
amenajarea unei parcări pentru autoturisme pe strada Republicii, partea 
numerelor pare, între străzile Ion Slavici şi Liviu Rebreanu; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă amenajarea unei parcări pentru autoturisme 

pe strada Republicii, partea numerelor pare, între străzile Ion Slavici şi Liviu 
Rebreanu.- 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi 
contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul 
Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- serviciului urbanism 
- Poliţiei oraşului Jimbolia 
- cetăţenilor prin afişare şi presa locală; 

 
Nr. 19 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Cîrlig Daniela 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
     SECRETAR, 
     Niţoi Ionel 

 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind schimbarea destinaţiei spaţiului locuibil din parc în  
locuinţă de serviciu 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia, ; 
Văzând referatul nr.546/22 ianuarie 2009 al serviciului impozite 

şi taxe locale  prin care se propune schimbarea destinaţiei spaţiului locuibil 
din parc – formată dintr-o cameră de 20 mp, o bucătărie de 9 mp, un hol de 6 
mp şi curte în suprafaţă de 60 mp - în  locuinţă de serviciu; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6)  lit.”a” pct.17 şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Spaţiul locuibil din parc,  format dintr-o cameră de 20 

mp, o bucătărie de 9 mp, un hol de 6 mp şi curte în suprafaţă de 60 mp., va 
avea destinţa de locuinţă de serviciu. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului impozite şi taxe locale ; 
- Cetăţenilor prin presa  

 
 
 
Nr. 20 din 29 ianuarie 2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
                                                       Cîrlig Daniela 
       
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind atribuirea numărului stradal „16/B” – str.Emmerich Bartzer, pentru 
imobilul aflat în proprietatea doamnei Lukas Lucica.- 

 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.526 din 21 ianuarie 2009 al serviciului  urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune acordarea numărului 
stradal „16/B” strada Emmerich Bartzer – pentru imobilul aflat în proprietatea 
doamnei Lukas Lucica în CF nr.20103 Jimbolia, nr.topo.50075 ; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se atribuie nr.stradal „16/B” – strada Emmerich Bartzer -  pentru 

imobilul aflat în proprietatea doamnei Lukas Lucica, înscris în CF nr.20103 Jimbolia, 
nr.topo.50075. 

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

administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ; 
- compartimentului  administraţie publică locală  
- Serviciului urbanism ; 
- D-nei Lukas Lucica. 

 
 
Nr. 21 / 29 ianuarie 2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                   
        Cîrlig Daniela 
 
       CONTRASEMNEAZĂ, 
      SECRETAR, 
      Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.556/27 ianuarie 2009  al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune efectuarea unor lucrări de 
cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

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

Jimbolia : 
- Bloc de locuinţe, str.Calea Mărăşeşti nr.39, înscris în CF nr.9324 

Jimbolia, nr.topo.981/1; 
- Imobil str.Calea Timişorii nr.29, înscris în CF nr.6666, Jimbolia, 

nr.topo.1699; 
- Imobil str.Dr.Victor Babeş nr.44, înscris în CF nr.3723 Jimbolia, 

nr.topo.639-640/a. 
Art.2 – Se aprobă subapartamentarea imobilului din Jimbolia,  str.Tudor 

Vladimirescu nr.64, înscris în CF nr.7483 Jimbolia, nr.topo.2252/II. 
Art.3 – Se aprobă alipire numerelor topografice la următoarele imobile : 
- Imobil str.Republicii nr.62, înscris în CF nr.4652 Jimbolia, 

nr.topo.3251 cu nr.topo.3250. 
- Imobil str.Ion Slavici nr.100, înscris în CF nr.2814 Jimbolia, 

nr.topo.1347 cu nr.topo.1348; 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al  Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului; 

 
Nr. 22  din  29 ianuarie 2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Cîrlig Daniela 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 privind aprobarea documentelor necesare acreditării Centrului de Zi pentru 
copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita!” Jimbolia.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.672/26.01.2009 al biroului social prin care se 

propune aprobarea documentelor necesare acreditării Centrului de Zi pentru copii 
cu dizabilităţi ”Nu mă uita!” Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile HG nr.1024/2004  pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr.68/2003 privind serviciile sociale şi a 
metodologiei  de acreditare a furnizorilor de servicii sociale ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”e” alin.(6) lit.”a” pct.2, şi 
art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată şi 
actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. –  Se aprobă documentele necesare acreditării Centrului de Zi 
pentru copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita!” Jimbolia, după cum urmează: 

1. Strategia de dezvoltare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi 
”Nu mă uita!” Jimbolia pentru anul 2009-2013; 
2.  Codul etic al profesioniştilor din cadrul Centrului de zi pentru 
copii cu dizabilităţi „Nu mă uita!” Jimbolia; 
3. Carta drepturilor beneficiarilor Centrului de zi pentru copii cu 
dizabilităţi „Nu mă uita!” Jimbolia; 
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi 
pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita!” Jimbolia; 
5. Proceduri de lucru în cadrul Centrului de zi pentru copii cu 
dizabilităţi „Nu mă uita!” Jimbolia. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Biroului social; 
- cetăţenilor prin afişare  

Nr. 23 din 29 ianuarie 2009                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
         Cîrlig Daniela 
    CONTRASEMNEAZA, 
                                                   SECRETAR, 
                                                    Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia în domeniul 
public al oraşului Jimbolia a unor terenuri pentru construire locuinţe 
sociale.- 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.793 din 28 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune trecerea din domeniul 
privat al oraşului Jimbolia în domeniul public al oraşului Jimbolia a unor terenuri pentru 
construire locuinţe sociale; 

Ţinând cont de prevederile HG nr.1237/2008 prin care aprobă  Programul-
pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi”; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.17 şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă  trecerea din domeniul privat al oraşului 

Jimbolia în domeniul public al oraşului Jimbolia a următoarelor terenuri :  
 - str.Spre Sud nr.22, CF 7430, nr.topo.3772/1 în suprafaţă de 450 mp;  
- str.Bârzava , f.n., CF nr.7439, nr.topo.3772/2, în suprafaţă de 245 mp,  
- str.Traian Grozăvescu nr.20, CF nr.3264, nr.topo.4854, în suprafaţă de 
250 mp.  
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
 

 
 
Nr.24 din 29 ianuarie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Cîrlig Daniela  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea includerii unor amplasamente din oraşul Jimbolia în 
Programul-pilot “Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi” 

 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.793 din 28 ianuarie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune includerea unor 
amplasamente din oraşul Jimbolia , în Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru 
comunităţile de rromi” ; 

Ţinând cont de prevederile HG nr.1237/2008 prin care aprobă  Programul-
pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi”; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.17 şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă  includerea următoarelor terenuri : str.Spre Sud nr.22, 

CF 7430, nr.topo.3772/1 în suprafaţă de 450 mp, pentru 1 unitate locativă; str.Bârzava , 
f.n., CF nr.7439, nr.topo.3772/2, în suprafaţă de 245 mp, pentru 1 unitate locativă şi 
str.Traian Grozăvescu nr.20, CF nr.3264, nr.topo.4854, în suprafaţă de 250 mp, pentru 1 
unitate locativă , în Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi”. 

Parcelele prevăzute la alin.(1) fac parte din domeniul public al oraşului 
Jimbolia. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
 

 
 
Nr.25 din 29 ianuarie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Cîrlig Daniela  
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

privind respingerea trecerii gratuite în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în oraşul Jimbolia, str.Banat nr.5 cuprins în CF.nr.3458, nr.topo.344  
cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.298 din 15 

ianuarie 2009 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită 
în proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Banat nr.5, cuprins în  CF  nr.3458, 
nr.topo.344 a localităţii Jimbolia, în suprafaţă de 210 mp, cumpărătorilor construcţiei 
conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

Văzând raportul Curţii de Conturi privind încălcarea prevederilor dispoziţiilor 
art.26 alin.2 din Legea nr.112/1995, potrivit cărora terenul excedentar terenului aferent 
construcţiei „rămâne în proprietatea statului”; 

Văzând raportul Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului, turism şi agriculturăprin care a fost respinsă propunerea de atribuire gratuită a 
terenului aferent; 

Raportat la faptul că extrasul de carte funciară nr.3458 nr.topo.344 a localităţii 
Jimbolia indică Statul Român ca şi proprietar; 

Conform procesului votării şi în temeiul prevederilor art.36 alin.(5), alin.(9) şi art. 
45 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Respingerea cererii de trecere gratuită în proprietatea numitului 

ABRUDAN GHEORGHE a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, str.Banat nr.5, 
în suprafaţă de 210 mp, cuprins în C.F.nr.3458, nr.topo.344 a localităţii Jimbolia, care a 
cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

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

Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-lui Abrudan Gheorghe, Jimbolia, Banat nr.5. 
  

Nr. 26 din 29 ianuarie 2009                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              
        
        Cîrlig Daniela   
                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 
       SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 

  
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  410 din 29 ianuarie 2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  29 IANUARIE 2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Cîrlig Daniela 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15  
     Au absentat  : d-l Vânătoru Nicolae şi d-l Takacs Mihai. 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de 
persoanele asistate  în Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia pentru anul 2009. 

                       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 2 cu unanimitate de voturi . 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul constitutiv şi al actului 

Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TIMIŞ”. 
                       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.3 cu unanimitate de voturi  

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de zi pentru persoane cu 
dizabilităţi ”Nu mă uita”, în centru de zi pentru copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 4 cu unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare 
efectuate dă SC RETIM SA Timişoara. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 5 cu 11 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 3 
abţineri. 

5. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor cu numărul topografic  257/1/2; 259/3/2/2; 
259/3/2/1/2/2 (în suprafaţă de 1.904 mp) din CF nr. 10506 Jimbolia şi 257/1/2; 259/3/2/2; 
259/3/2/1/2/1 (în suprafaţă de 3.000 mp) din CF nr. 9304 Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.6 cu unanimitate de voturi.  

6. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
cumpărat  în baza Legii nr.112/1995 – Sas Voicu , str.Lorena nr.22. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 7 cu 9 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” şi 
o abţinere. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de  comodat cu SC 
BLYTHSWOOD BANAT SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 8 cu 14 voturi „pentru” şi un vot împotrivă. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat pentru spaţiul din Jimbolia, 
str.T.Vladimirescu nr.77  încheiat cu  ASC BLYSTHWOOD ROMÂNIA. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 9 cu unanimitate de voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de  închiriere pentru suprafaţa de 150 
mp teren încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 10 cu unanimitate de voturi. 

 
10. Proiect de hotărâre privind  trecerea suprafeţei de 1.087 mp teren din CF nr.7381 Jimbolia, 

nr. topo. 1761 într-o carte funciară nouă. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 11 cu 11 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” 
şi 2 abţineri. 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul din Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381, nr. topo. 1761 în suprafaţă de 1.087 mp. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 12 cu 14 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”. 



12.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381 Jimbolia, nr. topo. 1761, în suprafaţă de 
1.087 mp, proprietatea oraşului Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 13 cu 13 voturi „pentru” şi 2 voturi 
„împotrivă”. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 14 cu unanimitate de voturi. 

14. Proiect de hotărâre privind condiţionarea eliberării autorizaţiei de construire cu obligaţia 
depunerii materialului inert pe vechiul depozit de deşeuri. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 15 cu unanimitate de voturi. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru terenul în  
suprafaţă de 25 mp. , str.Republicii, Zona Gării de către Lascu Marcel, proprietarul 
construcţiilor edificate pe acest teren (garaj auto). 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 16 cu unanimitate de voturi. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru terenul în  
suprafaţă de 25 mp. , str.Republicii, Zona Gării de către Petruţ Steliana, proprietarul 
construcţiilor edificate pe acest teren (garaj auto). 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 17 cu unanimitate de voturi. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui „Târg săptămânal”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 18 cu unanimitate de voturi. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări pe str.Republicii  de la 
semafor până la str.I.Slavici – pe partea stângă. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 19 cu unanimitate de voturi. 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei spaţiului din „Parc”-  ca locuinţă de 
serviciu. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 20 cu unanimitate de voturi. 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „”16/B” imobilului aflat în 
proprietatea doamnei Lukas Lucica,  str.Emmerich Bartzer. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 21 cu unanimitate de voturi. 

21. Proiect de hotărâre privind  efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 22 cu unanimitate de voturi. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare acreditării Centrului de Zi 
pentru copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita!” Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 23 cu unanimitate de voturi. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia în domeniul 
public al oraşului Jimbolia a unor terenuri pentru construire locuinţe sociale. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 24 cu unanimitate de voturi. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor amplasamente din oraşul Jimbolia în 
Programul-pilot ”Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi” 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 25 cu unanimitate de voturi. 

25. Proiect de hotărâre privind respingerea trecerii gratuite în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în oraşul Jimbolia, str.Banat nr.5 cuprins în CF.nr.3458, nr.topo.344 a 
localităţii Jimbolia cumpărat, în baza Legii nr.112/1995. 

                       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 26 cu unanimitate 9 voturi „pentru”, 6 voturi 
„împotrivă”   
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 ianuarie 2009 şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Boldor Augustin, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 

consilieri în funcţie sunt prezenţi 15 consilieri, absentează : d-l Vânătoru Nicolae şi d-l Takacs Mihai. 
În continuare d-l Boldor prezintă  

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de 

persoanele asistate  în Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia pentru anul 2009. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul constitutiv şi al actului 

Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”TIMIŞ”. 
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de zi pentru persoane cu 

dizabilităţi ”Nu mă uita”, în centru de zi pentru copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita”. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de salubrizare 

efectuate dă SC RETIM SA Timişoara. 
5. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor cu numărul topografic  257/1/2; 259/3/2/2; 

259/3/2/1/2/2 (în suprafaţă de 1.904 mp) din CF nr. 10506 Jimbolia şi 257/1/2; 259/3/2/2; 
259/3/2/1/2/1 (în suprafaţă de 3.000 mp) din CF nr. 9304 Jimbolia. 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de  comodat cu SC 
BLYTHSWOOD BANAT SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat pentru spaţiul din Jimbolia, 
str.T.Vladimirescu nr.77  încheiat cu  ASC BLYSTHWOOD ROMÂNIA. 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de  închiriere pentru suprafaţa de 150 mp 
teren încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA. 

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea suprafeţei de 1.087 mp teren din CF nr.7381 Jimbolia, 
nr. topo. 1761 într-o carte funciară nouă. 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul din Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381, nr. topo. 1761 în suprafaţă de 1.087 mp. 

12.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din Jimbolia, str. Calea 
Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381 Jimbolia, nr. topo. 1761, în suprafaţă de 1.087 mp, 
proprietatea oraşului Jimbolia. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009. 
14. Proiect de hotărâre privind condiţionarea eliberării autorizaţiei de construire cu obligaţia 

depunerii materialului inert pe vechiul depozit de deşeuri. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru terenul în  

suprafaţă de 25 mp. , str.Republicii, Zona Gării de către Lascu Marcel, proprietarul 
construcţiilor edificate pe acest teren (garaj auto). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru terenul în  
suprafaţă de 25 mp. , str.Republicii, Zona Gării de către Petruţ Steliana, proprietarul 
construcţiilor edificate pe acest teren (garaj auto). 

17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică , în vederea concesionării suprafeţei 
de 110 mp teren situat în Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.39, pentru construire obiectiv economic – 
atelier auto. 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe de închiriere a Sălii de sport  
„WIESSENMAYER”. 



 2

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui „Târg săptămânal”. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări pe str.Republicii  de la semafor 

până la str.I.Slavici – pe partea stângă. 
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei spaţiului din „Parc”-  ca locuinţă de serviciu. 
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului stradal „”16/B” imobilului aflat în 

proprietatea doamnei Lukas Lucica,  str.Emmerich Bartzer. 
23. Referat privind acord de principiu pentru concesionarea unei suprafeţe de 200 mp pentru 

amenajarea unui depozit de lemne. 
24. Referat acord de principiu pentru scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unei 

suprafeţe de 50 ha teren pentru dezvoltarea unui parc industrial. 
25. Informare cu privire la unele aspecte ale activităţii SC PEISAJ HOSTA SRL semnalate de 

Curtea de Conturi. 
26. Informare privind stabilirea unor taxe pentru folosirea utilităţilor Incubatorului de afaceri. 
27. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
28. Probleme curente ale Primăriei. 
29. Diverse. 

 
şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare acreditării Centrului de Zi pentru 
copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita!” Jimbolia. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia în domeniul public 
al oraşului Jimbolia a unor terenuri pentru construire de locuinţe sociale. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unor amplasamente din oraşul Jimbolia în 
Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi”. 

 
 
 

 
Conform ordinii alfabetice  preşedinte de şedină pentru o perioadă de 2 luni urmează d-şoara CÎRLIG 

DANIELA. 
Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-şoara Cîrlig  supune probării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2008 şi 

nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi 
HOTĂRÂREA NR.1 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere datorat de 
persoanele asistate  în Căminul pentru persoane vârstnice  Jimbolia pentru anul 2009. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.2 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea Actului Adiţional la Actul constitutiv şi al 

actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TIMIŞ”. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.3 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind schimbarea denumirii Centrului de zi pentru persoane cu 
dizabilităţi ”Nu mă uita”, în centru de zi pentru copii cu dizabilităţi ”Nu mă uita”. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.4 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind modificarea tarifelor de operare pentru serviciile de 
salubrizare efectuate de SC RETIM SA Timişoara. 

Comisia economică, d-l. Bill se abţine şi solicită lămuriri, ar dori detalii cu privire la aceste tarife. 
 Intervine d-l Boldor care precizează că dublarea preţului are în spatele ei mai multe motive şi că s-a 

încercat să se facă înţelegere cu Comloş şi Checea pentru a depune deşeurile până la rezolvarea problemei 
Ghizela, dar până atunci trebuie să dublăm preţul, ca în final să se ajungă la cca. 10 lei.  

Intervine d-l Postelnicu care precizează că s-au făcut investiţii la gropile de gunoi de la Comloş. 
D-ra. Cîrlig solicită justificarea preţului. 
Intervine d-l Boldor care precizează că suntem puşi în situaţia în care SC RETIM SA poate rezilia 

contractul cu probleme nerezolvate şi dacă depune gunoi în groapa oraşului poate fi amendat cu 500 milioane 
de lei. Trebuie să ţinem cont de aceste riscuri şi oricum atunci când gunoiul va fi dus la Ghizela preţul va creşte 
foarte mult. D-l Boldor mai precizează că în acest preţ s-au introdus şi cheltuieli pentru amenajarea gropilor la 
Comloşul Mic şi Comloşul Mare pe care SC RETIM SA le-a făcut, iar ulterior vor fi cheltuieli cu transportul la 
Ghizela. În orice caz sunt probleme deoarece Comloşul nu mai este de acord să primească gunoiul din Jimbolia. 

Intervine d-l. Rakoczi care întreabă ce se va întâmpla cu celelalte gunoaie? 
D-l. Boldor precizează că SC RETIM SA se va ocupa de rezolvarea acestor probleme.  
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru, un vot 

împotrivă d-l. Bîcă şi 3 abţineri: d-na. Csutak, d-l. Flaugiu şi d-l. Toth şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.5 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind alipirea parcelelor cu numărul topografic  257/1/2; 
259/3/2/2; 259/3/2/1/2/2 (în suprafaţă de 1.904 mp) din CF nr. 10506 Jimbolia şi 257/1/2; 259/3/2/2; 
259/3/2/1/2/1 (în suprafaţă de 3.000 mp) din CF nr. 9304 Jimbolia. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.6 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 

imobilului cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
Comisia economică d-l. Bill propune sistarea. 
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Comisia socială d-l. Bîcă propune sistarea. 
Comisia pentru cultură d-l. Macovei propune sistarea. 
Intervine d-l Rakoczi care precizează că  nu ar trebui să suspendăm considerând că vom câştiga 

procesul care poate să dureze destul de mult. 
Intervine d-l. Pop care precizează că, Curtea de conturi a confirmat că am încălcat prvederile legii 

112/1995. 
Intervine d-l Rakoczi care precizează că în cazul în care sistăm trebuie să adoptăm o hotărâre pentru că 

trebuie dovedit în baza cărei hotărâri s-a sistat. 
Intervine d-l Niţoi care precizează că ceea ce s-a făcut este legal, argumentând că prin apariţia legii 

213/1998  se face distincţia între domeniul public şi domeniul privat. Prin decizia Curţii de Apel Timişoara, s-a 
respins acţiunea pe calea contenciosului administrativ, care a atacat hotărârea Consiliului Local Sannicolau 
Mare, prin care s-a dat gratuit terenul aferent, rămânând astfel valabilă hotărârea Consiliului Local Sannicolau 
Mare.  

Intervine d-ra Cîrlig care precizează că fiind o chestiune de litigiu propun să supunem la vot 
continuarea sau sistarea acestei hotărâri. 

Intervine d-l Ciuciulete  întrebând care este punctul de vedere al prefecturii?  
Intervine d-l. Niţoi precizând că prefectura a spus dacă există legea să o aplicăm, dar prefectura de 10 

ani nu a mai făcut nici un gest. Eu mizez că este imperativ să treacă gratuit în proprietatea persoanei. 
Intervine d-ra Cîrlig precizând că este adevărat. 
Intervine d-l Pop care precizează că legea vine în favoarea cetăţeanului. 
Intervine d-l Boldor care precizează că suntem daţi în judecată o dată de Curtea de Conturi şi încă o 

dată de cetăţeni. Dacă câştigăm procesul cu Curtea de Conturi înseamnă că am procedat corect, iar dacă 
pierdem înseamnă că trebuie să dăm bani mulţi. Dacă cetăţeanul câştigă va fi rău pentru că ne va boicota peste 
tot. În orice situaţie suntem într-o poziţie foarte proastă. Oamenii nu vor înţelege de ce unii au primit teren şi 
alţii nu. 

Intervine d-ra Hînciu precizând că din tot articolul legii care se referă la fostii proprietari au rupt un 
context care vizează problema cu terenurile. Faptul că Curtea de Conturi a întocmit un raport asta nu înseamnă 
că am aplicat greşit legea.  

Intervine d-l Rakoczi care precizează că dacă suspendăm hotărârea automat se sistează şi vânzarea, iar 
primăria pierde bani. 

Intervine d-l Niţoi care precizează că în 10 ani nu s-a atacat nici o hotărâre. 
Intervine d-l Boldor care precizează că în situaţia în care vindem casa prin legea 112, cum poţi să vinzi 

o casă fără teren? 
Intervine d-l Kaba care propune să împărţim problema în două mai întâi este vorba de terenul aferent 

care se dă gratuit, apoi este vorba de terenul excedent al construcţiei.  
Intervine d-l Boldor care precizează că terenul aferent trebuia să fie cu tot cu grădină. 
Intervine d-l Kaba care precizează că terenul aferent este acela de sub construcţie, iar excedent după 

aceasta şi propune să se aprobe ceea ce este aferent. În cazul în care vom pierde procesul vom angaja cel mai 
bun avocat care ne va reprezenta. 

Intervine d-ra Hînciu care întreabă cine reprezintă consiliul local atunci când consilierii sunt daţi în 
judecată? 

Intervine d-l Kaba care percizează că va găsi o soluţie. 
Intervine dl Pop care precizează că d-l Trăilescu prof. Universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara printr-o lucrare a sa, a precizat că a prevăzut 
legea 112/1995, că  terenul aferent construcţiei trebuie dat gratuit. 

Intervine d-l Niţoi care precizează că dacă acceptăm ceea ce spune legea 112 înseamnă că primăria 
Jimbolia nu are teren deloc. 

Intervine d-ra Hînciu care precizează că partea juridică şi-a exprimat punctul de vedere, toate 
hotărârile aprobate au fost legale. Decizia aparţine consilierilor. 

Intervine d-l Bill care întreabă ce se întâmplă dacă pierdem procesul? 
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Intervine d-ra Hînciu care precizează că, Consiliul Local ca instituţie,  daca s-a considerat că s-a creat 
un prejudiciu în bani, aceştia  vor fi restituiţi. 

Intervine d-l Niţoi care precizează că aceşti bani trebuiau viraţi la stat nu la bugetul local şi că vor fi 
restituiţi. 

Intervine d-l Kaba care precizează că ceea ce am făcut până acum aşa cum spun juriştii noştrii este 
legal şi putem continua. 

Intervine D-L Niţoi care precizează că în cartea funciară oraşul Jimbolia figurează ca proprietar. 
Intervine d-l Ciuciulete care propune să aprobăm trecerea în proprietate gratuită a terenului aferent şi 

anexele, iar cealaltă parte să rămână la stat. 
Intervine d-ra Cîrlig care întreabă cu ce s-a greşit de am fost daţi în judecată, cu terenul aferent sau cu 

cel excedentar? 
Intervine d-l Pop care precizează că s-a greşit cu ambele. 
Intervine d-ra Hînciu care precizează că prin legea 213/1998 s-a statuat că primăria trebuie să facă un 

inventar al bunurilor. Acest teren figurează în domeniul privat al statului. Nu am făcut dovada că acel teren este 
al localităţii cu extras C.F.  

Intervine d-l Rakoczi care precizează că la cât pământ este în Jimbolia durează ani de zile până se 
înregistrează la cartea funciară. 

Intervine d-l Niţoi care precizează că atunci când s-a făcut inventarul bunurilor, a fost trimis şi la 
prefectură şi la consiliul judeţean. 

   D-l consilier Boldor Augustin consideră că, dacă în CF. este trecut proprietar „oraşul Jimbolia” se 
poate hotărî trecerea în proprietatea solicitanţilor, iar dacă este trecut „Statul român”, nu se poate hotărî în acest 
sens.  

D-şoara Cîrlig  supune aprobării trecerea cu titlul gratuit a terenului aferent imobilului  în 
proprietatea numitului Sas Voicu, proprietarul terenului fiind oraşul Jimbolia, care se aprobă cu 9 voturi 
pentru, 5 voturi împotrivă d-l Meszaros, d-l Postelnicu, d-l Pop, d-l Ciuciulete şi d-l Macovei şi o abţinere d-ra 
Cîrlig şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.7 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea încheierii unui contract de  comodat cu SC 
BLYTHSWOOD BANAT SRL pentru autoturismul Dacia Logan –TM-09-YYE. 

Intervine d-l Ciuciulete care precizează că autoturismul este înregistrat pe SC BLYTHSWOOD BANAT 
SRL, de ce trebuie primăria să-l închirieze? Mai bine cumpără unul nou. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi unul 

împotrivă d-l Ciuciulete şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.8 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind prelungirea contractului de comodat pentru spaţiul din 
Jimbolia, str.T.Vladimirescu nr.77  încheiat cu  ASC BLYSTHWOOD ROMÂNIA. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.9 
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D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind prelungirea contractului de  închiriere pentru suprafaţa de 
150 mp teren încheiat cu SC ORANGE ROMÂNIA. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.10 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind trecerea suprafeţei de 1.087 mp teren din CF nr.7381 

Jimbolia, nr. topo. 1761 într-o carte funciară nouă. 
Intervine d-l Rakoczi care precizează că s-a discutat în comisie şi nu ar trebui să se emită o hotărâre 

pentru asta, ar trebui să se elibereze un extras CF. 
Intervine d-l Pop care întrebă dacă este legal? 
Intervine d-l Rakoczi şi precizează că este legal. 
Intervine d-l Gain care precizează că se poate elibera un extras CF cu nr. 7381 teren arabil. 
Intervine d-l Boldor care întreabă cine este trecut proprietar în CF statul român sau oraşul Jimbolia?  
Intervine d-l Niţoi care precizează că proprietar este oraşul Jimbolia. 
Intervine d-ra Hînciu care precizează că atunci cand s-a dat acordul de principiu aţi fost de acord. 
Intervine d-ra Cîrlig care propune ca pe viitor să se ataşeze toată documentaţia la hotărâre ca să ştim ce 

votăm. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă d-l Tabeică şi d-l Mihăilă, şi 2 abţineri d-ra Cîrlig şi d-l Ciuciulete şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.11 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul din 
Jimbolia, str. Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381, nr. topo. 1761 în suprafaţă de 1.087 mp. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi pentru şi un vot 

împotrivă d-l Mihăilă şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.12 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului din Jimbolia, str. 
Calea Timişorii, nr. 7/b, înscris în CF nr. 7381 Jimbolia, nr. topo. 1761, în suprafaţă de 1.087 mp, 
proprietatea oraşului Jimbolia. 

Intervine d-l Boldor care întreabă unde este extrasul CF? Trebuia anexat la hotărâre să vedem cine este 
proprietar. 

Intervine d-ra Hînciu care precizează că se face o nouă carte funciară. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi pentru şi 2 voturi 

împotrivă d-l Mihăilă şi d-l Boldor şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.13 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009. 
   D-şoara Cîrlig precizează că toate cifrele s-au scris în mii de lei, iar totalul în lei, deci trebuie 

rectificat. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.14 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind condiţionarea eliberării autorizaţiei de construire cu 
obligaţia depunerii materialului inert pe vechiul depozit de deşeuri. 

Intervine d-l Rakoczi care precizează că nu putem condiţiona autorizaţia de construire. 
Intervine d-l Boldor care precizează că cel care are moloz şi îl depozitează pe domeniul public trebuie 

condiţionat cu taxele care se plătesc, amenzile dacă nu a plătit pentru locul unde a depus molozul. Am adunat 
1400 de tone de moloz de pe străzile oraşului. 

Intervine d-l Pop care precizează că nu trebuie condiţionată autorizaţia. 
 D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.15 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru 

terenul în  suprafaţă de 25 mp. , str.Republicii, Zona Gării de către Lascu Marcel, proprietarul 
construcţiilor edificate pe acest teren (garaj auto). 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.16 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea preluării contractului de concesiune pentru 
terenul în  suprafaţă de 25 mp. , str.Republicii, Zona Gării de către Petruţ Steliana, proprietarul 
construcţiilor edificate pe acest teren (garaj auto). 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.17 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea înfiinţării unui „Târg săptămânal”. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.18  
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea amenajării unor parcări pe str.Republicii  de la 
semafor până la str.I.Slavici – pe partea stângă. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.19 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind stabilirea destinaţiei spaţiului din „Parc”-  ca locuinţă de 
serviciu. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.20 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind atribuirea numărului stradal „”16/B” imobilului aflat în 
proprietatea doamnei Lukas Lucica,  str.Emmerich Bartzer. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.21 
 

D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din 
oraşul Jimbolia. 

Intervine d-l Rakoczi care precizează că unele extrase CF sunt vechi şi propune ataşarea  altor CF-uri 
actualizate cu apartamentări. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.22 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea documentelor necesare acreditării Centrului 

de Zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu mă uita!” Jimbolia. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.23 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind trecerea din domeniul privat al oraşului Jimbolia în 

domeniul public al oraşului Jimbolia a unor terenuri pentru construire locuinţe sociale  
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D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.24 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind aprobarea includerii unor amplasamente din oraşul 

Jimbolia în Programul-pilot „Locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi” 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se 

adoptă 
HOTĂRÂREA NR.25 
 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării referatul privind  trecerea gratuită în proprietate a terenului 

aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Banat nr.5 cuprins în C.F. nr. 3458, topo nr. 344, cumpărat în 
baza Legii 112/1995, în proprietatea numitului Abrudan Gheorghe  la  care se votează astfel: cu 6 voturi 
pentru, 5 voturi împotrivă d-ra Cîrlig, d-l Meszaros, d-l Postelnicu, d-l Pop şi d-l Macovei, şi 5 abţineri d-na 
Csutak, d-l Boldor, d-l Tabeică şi d-l Bîcă, nu se aprobă proiectul de hotărâre  deoarece în extrasul CF. 
proprietar nu este oraşul Jimbolia, ci Statul român.  

D-şoara Cîrlig  supune aprobării propunerea de respingere a atribuirii terenului aferent imobilului 
situat în Jimbolia, str. Banat nr.5 cuprins în C.F. nr. 3458, topo nr. 344, care se aprobă cu 9 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR.26 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind acord de principiu pentru concesionarea unei suprafeţe 

de 200 mp pentru amenajarea unui depozit de lemne. 
Intervine d-l Rakoczi care precizează că comisia nu ştie despre ce este vorba. 
D-ra Cîrlig propune spre amânare până când documentaţia este completă.  
D-şoara Cîrlig  supune la vot amânarea acordului de principiu pentru concesionarea unei suprafeţe de 

200 mp pentru amenajarea unui depozit de lemne care este votată cu unanimitate. 
 
D-şoara Cîrlig prezintă referatul privind acord de principiu pentru scoaterea la licitaţie publică în 

vederea concesionării unei suprafeţe de 50 ha de teren pentru dezvoltarea unui parc industrial. 
Intervine d-l Kaba care îl prezintă pe d-l Piedro Mannino, directorul firmei SC IPROTIM  SA, care a 

venit să prezinte conceptul. D-l Piedro Mannino prezintă argumentele pentru care solicită terenul înfiinţării 
acestiu parc industrial. Amplasarea acestiu parc ar fi benefică pentru această zonă deoarece avem potenţiali 
investitori din aproape toate domeniile de activitate.  

Intervine d-l Boldor care precizează că toate investiţiile se fac din fonduri europene. Şi întreabă dacă 
consiliul local poate să fie partener. 

Intervine d-l PiedroMannino care precizează că SC IPROTIM SA este disponibil pentru parteneriat. 
Intervine d-l Boldor care propune ca noi să venim cu terenul pentru parteneriat  şi ar vrea acordul 

Iprotimului să  putem deveni parteneri.  
Intervine d-l Piedro Mannino care precizează că juridic nu se poate ca SC  IPROTIM SA să fie 

partener cu instituţia şi că ei doresc să concesioneze pe 20 de ani. 



 10

Intervine d-l Ciuciulete care precizează că dacă aprobă concesionarea, voi veniţi peste un an sau doi şi 
vreţi să-l cumpăraţi, mai bine să îl concesionaţi pe 10 ani, pentru că dacă nu construiţi într-un an sau doi veţi 
construi în 6-7 ani pe bucăţi.  

Intervine d-l Kaba care precizează că a încercat să găsească teren,  a şi cumpărat dar nu în acelaşi loc. 
Avem 60 ha de păşune care este folosită ineficient, eu propun să analizaţi cu atenţie această perspectivă de  
dezvoltare pentru ca mai târziu să nu ne pară rău. Vă daţi seama de impozitele şi taxele locale care se aduna, 
precum şi dezvoltarea oraşului, eu consider că sunt beneficii destul de avantajoase.  

Sigur că am fost păţiţi cu firmele care au cumpărat şi nu au construit încă (Witronic, Gaus), dar şi 
acestea sunt puse sub observaţie şi sperăm să se rezolve. Aşadar s-ar putea concesiona terenul, iar după ce se 
construieşte se poate cumpăra fără licitaţie. 

Intervine d-ra Cîrlig care precizează că cei care vor să construiască pe terenul concesionat de SC  
IPROTIM SA , de ce nu vin ei la consiliul local pentru a concesiona direct de la noi. 

Intervine d-l Kaba care precizează că trebuie făcută o dezvoltare industrială prin înfiinţarea parcului 
industrial şi o concepţie unitară de dezvoltare după care să se repartizeze pe întreprinderi. SC  IPROTIM SA 
este eligibil în program UE şi poate gestiona o asemenea afacere prin adunarea acestor firme în parcul 
industrial. Pentru aceasta există argumentele apropierii cu Serbia şi Ungaria. 

Intervine d-l Ciuciulete care precizează că prin semnarea contractului trebuie pusă o clauză 
contractuală privin constrirea. 

Intervine d-l Bodor care precizează că este vorba de pământ fertil, nu contează că este păşune, noi 
avem terenuri valoroase şi avem posibilităţi de a aduce bani prin folosirea acestui teren. Prin folosirea a 20 de 
ani (concesiune) în contract să se prevadă că în 2 ani se face investiţia. Marja de construire să nu fie de 20 de 
ani, iar plata se face la preţul actual. 

Intervine d-l Piedro Mannino care precizează că prin construcţie se i-au impozite de care beneficiaţi pe 
toată durata concesiunii, dar dacă nu se poate concesiona teren in Jimbolia se va putea în altă parte, nu este 
absolut necesar să se construiască în Jimbolia.  

Intervine d-l Boldor care precizează că si-a spus punctul de vedere şi că nu influenţează pe nimeni cum 
să voteze.    

Intervine d-l Piedro Mannino care precizează că banii sunt veniţi din fonduri europene şi ar fi păcat să 
nu investim ăn acest oraş, iar cei care vor investi aici au avantaj pentru că aici nu sunt foarte mulţi investitori 
precum în Italia sau Franţa. 

Intervine d-l Toth care întreabă cât timp durează până la finalizarea proiectului. 
Intervine d-l Piedro Mannino care precizează că nu poate să spună deoarece intervin mai mulţi factori. 

Noi avem nevoie de 24 de luni de concesionare, dar programul prevede 20 de ani.  
Intervine d-l Niţoi care precizează că atunci când se va vinde terenul, se va vinde direct celui care are 

hala şi nu  IPROTIM-ului. 
Intervine d-ra Hînciu care precizează că dacă concesionăm terenul IPROTIM-ului, cel care 

construieşte trebuie să aibe un drept de folosinţă asupra terenului. Cine va fi proprietarul construcţiei?  
Intervine d-l Piedro Mannino care precizează că SC IPROTIM SA  cu firma care construieşte devin 

coproprietari. 
D-şoara Cîrlig  supune aprobării acordul de principiu care se aprobă cu 12 voturi pentru, un vot 

împotrivă d-ra Cîrlig şi două abţineri, d-l Boldor şi d-l Ciuciulete. 
 
D-şoara Cîrlig prezintă informare cu privire la unele aspecte ale activităţii SC PEISAJ HOSTA 

SRL semnalate de Curtea de Conturi. 
Intervine d-na Şindilaru Roxana contabil şef la SC PEISAJ HOSTA SRL, care prezintă informarea. 
Intervine d-l Kaba care precizează că împreună cu d-l Gain şi cu d-na Călina a întocmit un raport privind 

unele aspecte la SC PEISAJ HOSTA SRL, pe care îl prezintă. 
Intervine d-l Ciuciulete care precizează că SC PEISAJ HOSTA SRL prezintă o dare de seamă şi că 

cercetările Curţii de Conturi sunt trecute lapidar în raport. Solicită să fie aduse procesele verbale ale Curţii de 
Conturi în şedinţa următoare. În ceea ce priveşte  majorările de capital, banii care au fost daţi cu destinaţie 
pentru utilaje trebuie folosiţi în acest scop.  
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Intervine d-l Boldor care precizează că cifrele date nu sunt exagerate, doar că serele prezintă pierderi 
mari şi ar trebui desfiinţate. Activitatea nerentabilă a societăţii este determinată şi de noi deoarece le plătim cât 
şi când putem. În ceea ce priveşte pescuitul se fac eforturi deosebite pentru a se îmbunătăţii activitatea, dar 
sumele alocate sunt foarte mici, iar societatea nu are profit. Dacă ne punem de acord cu aceste aspecte în 
principiu societatea poate fi rentabilă. În ceea ce priveşte lista de investiţii, acestea nu se vor realiza toate in 
2009, ci şi în următorii ani.  

 
D-şoara Cîrlig prezintă informare privind stabilirea unor taxe pentru folosirea utilităţilor 

Incubatorului de afaceri. 
Intervine d-na Mateescu, şef serviciu taxe şi impozite locale care prezintă informarea, precizând că se va 

face convenţia cu fiecare utilizator în parte. 
Probleme ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
D-l Bîcă a dat citire raportului privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav adulte sau 

minore pe semestrul al II- lea, al anului 2008. 
Probleme curente ale Primăriei 
Intervine d-l Ciuciulete care întreabă dacă mai există jandarmi în Jimbolia care fac pază în oraş. 
Intervine d-l Kaba care precizează că nu există, ei păzesc sediul judecătoriei şi finanţele publice, iar în 

discuţia care a purtat-o cu d-l comandant al jandarmeriei se pot stabili protocoale, pentru ca atunci cand 
intervine o problemă jandarmii să poată acţiona. 

Intervine d-l Ciuciulete care întrebă ce se întâmplă cu pichetul de la Sud? Sunt scandaluri foarte dese 
acolo. Ce se întâmplă cu „Castelul” de lângă dispensarul veterinar,  scurgerea este în curtea dispensarului 
veterinar inundând această curte... Iar pe strada Republicii de cca. 2 ani stau schelele pe trotuar, plăteşte taxe 
pentru acestea? Încă o problemă,  clădirea dispensarului este proprietatea oraşului, iar jgheaburile sunt 
deteriorate şi trebuiesc reparate. 

Intervine d-l Rakoczi care precizează că trebuie facut un plan de reparaţii pentru trotuare, în zona Futok 
trebuie făcut trotuar în faţa păduricii, deoarece nu se poate circula atunci când plouă. 

Intervine d-l Kaba care precizează că această lucreare urmează să se facă. 
Intervine d-l Bîcă (comisia socială) care precizează că s-a deplasat în teren şi a constatat că unele 

persoane nu mai figurează la adresele de pe liste. 
Intervine d-l Boldor care precizează că cei care nu sunt gasiţi la adresele cu care figurează pe liste, le vor 

fi respinse cererile.  
Intervine d-l Bîcă care precizează că sunt unii chiriaşi care vor să renoveze clădirea, am putea să-i 

ajutăm cu materiale pentru construcţii. 
Intervine d-l Boldor care precizează că se dau materiale doar pentru exterior. 
Intervine d-l Pop care întreabă ce se întâmplă cu radarul ce trebuia montat? 
Intervine d-l Boldor care precizează că trebuie făcut un demers la poliţie care încă nu s-a făcut. 
Intervine d-l Toth care precizează că pe strada Emerich Bartzer nu este lumină, becurile sunt arse. 
Intervine d-l Boldor care precizează că în cadrul instituţiei de iluminatul stradal se ocupă d-l Faur Lucian 

şi toate cererile ajung la el, care se va ocupa de această problemă.  
Intervine d-na Csutak care precizează că terenul din parc trebuie reparat. 
Intervine d-l Boldor care precizează că această problemă este una din priorităţile consiliului local. 
 
Diverse 
D-l Kaba informează Consiliul Local cu privire la realizarea proiectelor PHARE şi precizează că 

proiectul privind Căminul de pensionari este în curs de realizare. 
Informează asupra proiectului privind staţia de epurare şi precizează că trebuie să finanţăm cu 50%,  

bani din împrumut bancar, s-au făcut deja demersurile pentru împrumut, iar proiectul este în faza licitaţiei 
proiectării. D-l Kaba informează si despre reabilitarea centrului civic.  

D-l Kaba prezintă programul regional operaţional, iar în cadrul acestui program sunt incluse mai multe 
proiecte:  axa 1 -proiect pentru localităţi urbane cu populaţie peste 10.000 de locuitori, care trebuie să conţină 
infrastructura de afaceri, infrastructura socială şi infrastructura de transport (pistă pentru biciclete, iluminat 
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public, reabilitarea unei lungimi de drum, împrejurul Jimboliei de cca. 8 km pentru pista de biciclete, asfaltarea 
trotuarelor care sunt cu piatră cubică) asta înseamnă o sumă foarte mare de bani.  

-reabilitarea centrului de zi „Nu mă uita!” . 
D-l Kaba informeză şi asupra proiectului privind sere moderne de 3 ha în Jimbolia cu 2% aport din 

partea noastră. Informează şi asupra solariilor care vor fi scoase la licitaţie, că există 3 cereri în acest sens. 
D-l primar precizează că a primit cerere pentru construirea unei biserici neoprotestante şi ar dori să se 

reflecteze cu atenţie aceasta, probabil vom pregati o şedinţă extraordinară. 
D-l primar precizează că are în vedere şi un centru pentru tineret cu tot felul  

de activităţi de ocupare a timpului liber. 
D-l Kaba informează că a fost desemnat un reprezentant din Jimbolia în Consiliul de Administraţie la 

Aquatim şi anume Rapolti Şandor. 
D-l Kaba informează asupra contestaţiei depuse de d-ra Hînciu, la hotărârea privind statul de funcţii şi 

precizează că funcţia de consilier juridic este reglementată de O.G 35/2001 şi nu este reglementată de legea 
privind funcţiile publice. 

Intervine d-l Niţoi care precizează că funcţia d-rei Hînciu nu este de funcţionar public, ci de angajat 
contractual şi propune să se reflecteze asupra acestei situaţii pentru şedinţa extraordinară, în sensul de a se 
reveni la hotărâre sau de a se  menţine.    

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-şoara Cîrlig mulţumeşte celor prezenţi pentru participare 
şi declară închise lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare din care unul la dosarul de 
şedinţă şi unul la dosarul primarului. 

 
      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           

   Cîrlig Daniela  
   

SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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