
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Planului Integrat de Dezvltare Urbană cu 
titlul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor urbane din oraşul 
Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2621/25 martie 2009  al Serviciului 

Integrare Europeană,  prin care se propune aprobarea Planului Integrat de 
Dezvltare Urbană cu titlul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor urbane 
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 Planul Integrat de Dezvltare Urbană cu titlul 

„Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor urbane din oraşul Jimbolia” – cu 
condiţia obţinerii ulterioare a evaluării de mediu conform H.G. nr.1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
şi programe -  din care fac parte două proiecte individuale, şi anume : 

- Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi 
modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia; 
- Achiziţionarea şi instalarea de echipamentede supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
oraşul de frontieră Jimbolia. 
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 şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, 
pentru modernizarea străzilor din oraşul Jimbolia , Studiul de fezabilitate 
pentru înfiinţarea pistei pentru biciclete şi a Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru modernizarea sistemului de iluminat , 
aferente proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi 
modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2617/25 martie 2009  al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea Documentaţia 
de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru modernizarea străzilor din oraşul Jimbolia , 
Studiul de fezabilitate pentru înfiinţarea pistei pentru biciclete şi a Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru modernizarea sistemului de iluminat , aferente 
proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat 
public în 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 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

pentru modernizarea străzilor din oraşul Jimbolia , Studiul de fezabilitate pentru 
înfiinţarea pistei pentru biciclete întocmite de firma SC C&C PROJECT EXECUTION 
SRL şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru modernizarea 
sistemului de iluminat în oraşul Jimbolia, întocmit de firma SC ELBA SA Timişoara. 

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 şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Memoriului tehnic şi Studiului de 
oportunitate pentru proiectul „Achiziţionarea şi instalarea de 
echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.2621/25 martie 2009  al Serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune 
aprobarea  Memoriului tehnic şi Studiului de oportunitate pentru proiectul 
„Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră 
Jimbolia”, întocmit de firma SC MEGA-NET-CONNECTION SRL  ; 

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 Memoriul tehnic şi Studiul de oportunitate 

pentru proiectul  „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
oraşul de frontieră Jimbolia” . 

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 şi amenajarea teritoriului; 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea proiectului 
Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare 
iluminat public în oraşul Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2604 din 25 martie 2009  al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea 
proiectului Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat 
public în oraşul Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea 

proiectului Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat 
public în oraşul Jimbolia . 

Art.2. – Consiliul local îşi asumă suportarea cheltuielilor totale generate 
de proiectul “Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare 
iluminat public în oraşul Jimbolia” , în sumă de 25.370.207,50 lei. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local  suma de 25.370.207,50 lei necesare 
implementării acestui proiect, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. – Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare în sumă de 
424.500,00 lei, reprezentând 2,0012%  pentru implementarea proiectului. 

Art.5. – Se alocă din bugetul local suma de 107.849,00 lei ce reprezintă 
cheltuieli neeligibile şi suma de 4.050.705,40 lei ce reprezintă TVA aferent  proiectului. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Integrare Europeană 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea proiectului 
“Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră 
Jimbolia” 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2657 din 25 martie 2009  al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea 
proiectului “Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia”; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea 

proiectului “Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia” 

Art.2. – Consiliul local îşi asumă suportarea cheltuielilor totale generate 
de proiectul “Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia” , în 
sumă de 3.453.710,64 lei. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local  suma de 3.453.710,64 lei necesare 
implementării acestui proiect, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. – Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare în sumă de 
58.200,00 lei, reprezentând 2,0053%  pentru implementarea proiectului. 

Art.5. – Se alocă din bugetul local suma de 551.432,79 lei , reprezentând  
TVA aferent  proiectului. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Integrare Europeană 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea 
proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului Spitalului orăşenesc “Dr.Karl Diel” din 
Jimbolia 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2572 din 24 martie 2009  al Serviciului 

Integrare Europeană prin care se propune participarea Consiliului local 
Jimbolia la realizarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului Spitalului orăşenesc “Dr.Karl Diel” din Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE  

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

realizarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului Spitalului orăşenesc “Dr.Karl Diel” din Jimbolia. 

Art.2. – Consiliul local îşi asumă suportarea cheltuielilor 
rezultate conform Devizului general din Studiul de fezabilitate, în sumă de 
1.103.493 Euro şi a cofinanţării proprii de 2 % din această valoare, în 
condiţiile rambursării diferenţei de 98% din cheltuielile eligibile de către 
finanţator( din fonduri structurale). 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  
Timiş; 

- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Integrare Europeană 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din 
Jimbolia, str.Repulicii nr.44,  domnului senator Borza Dorel în vederea 
înfinţării unui cabinet senatorial 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 2652 din 25 martie 2009  al Serviciului Impozite şi Taxe 

Locale prin care se propune repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
din Jimbolia, str.Repulicii nr.44,  domnului senator Borza Dorel în vederea înfinţării unui 
cabinet senatorial, pe durata mandatului de senator, cu posibilitatea prelungirii în cazul 
realegerii în Parlamentul României;, cu plata chiriei stabilită conform prevederilor HCL 
nr.120/15.05.2008; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” , alin.(9) art.124  şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se repartizează d-lui Borza Dorel, spaţiul cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă din Jimbolia, str.Republicii nr.44 (fost sediu PRM), în vederea înfiinţării 
unui cabinet senatorial în oraşul Jimbolia, pe durata mandatului, cu posibilitatea 
prelungirii în cazul realegerii în Parlamentul României. 

Chiria va fi stabilită conform HCL nr.120/15.05.2008, privind stabilirea 
valorii chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Integrare Europeană 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  2586 din 27 MARTIE  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN  27 MARTIE  2009 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Csutak Barbara-Matilda 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi :15 

Au absentat  : Macovei Bogdan şi d-l Takacs Mihai 
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind asumarea PLANULUI INTEGRAT DE 
DEZVOLTARE URBANĂ cu titlul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor publice 
urbane din oraşul Jimbolia” şi a cheltuielilor legate de acesta. 

S-a adoptat Hotărârea nr.47 cu unanimitate de voturi. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor  de intervenţie aferente proiectului cu titlul „Modernizare străzi, 
înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia”. 

S-a adoptat Hotărârea nr.48 cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic şi a Studiului de oportunitate 

pentru proiectul cu titlul „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de 
supraveghere  pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de 
frontieră Jimbolia” 

S-a adoptat Hotărârea nr.49 cu unanimitate de voturi. 
4. Proiect de hotărâre privind participarea Consililui local al oraşului Jimbolia la 

realizarea proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi 
modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia”. 

S-a adoptat Hotărârea nr.50 cu unanimitate de voturi. 
5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 

realizarea proiectului „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră 
Jimbolia”. 

S-a adoptat Hotărârea nr.51 cu unanimitate de voturi. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 

Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului Spitalului orăşenesc”Dr.Karl Diel” din Jimbolia.” 

S-a adoptat Hotărârea nr.52 cu unanimitate de voturi. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 

Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului Spitalului orăşenesc”Dr.Karl Diel” din Jimbolia.” 

 S-a adoptat Hotărârea nr.53 cu unanimitate de voturi. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 martie 2009 şedinţa extraordinară a Consiliului local al 
oraşului Jimbolia. 

 
D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că 

din  cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi  15 consilieri, absentează : d-l Macovei şi d-l 
Takacs. 

În continuare d-l Boldor prezintă  
ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor  de intervenţie aferente proiectului cu 
titlul „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare 
iluminat public în oraşul Jimbolia”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului tehnic şi a Studiului de 
oportunitate pentru proiectul cu titlul „Achiziţionarea şi instalarea de 
echipamente de supraveghere  pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia” 

3. Proiect de hotărâre privind asumarea PLANULUI INTEGRAT DE 
DEZVOLTARE URBANĂ cu titlul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor 
publice urbane din oraşul Jimbolia” şi a cheltuielilor legate de acesta. 

4. Proiect de hotărâre privind participarea Consililui local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi 
modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia”. 

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectului „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
oraşul de frontieră Jimbolia”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului Spitalului orăşenesc”Dr.Karl Diel” din Jimbolia.” 

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

1. Proiect de hotărâre privind  repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, din Jimbolia, str.Repulicii nr.44,  domnului senator Borza Dorel în 
vederea înfinţării unui cabinet senatorial 

 
Conform Hotărârii nr.40/19.03.2009  preşedinte de şedină pentru o perioadă de 2 

luni a fost aleasă d-na Csutak Barbara-Matilda 
  Ordinea de zi supusă la vot s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

D-l Boldor propune să se înceapă discuţiile cu pct.3 din ordinea de zi deoarece 
pct.1 şi 2 din ordinea de zi depind de modul de rezolvare a pct.3. 

Solicitarea supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-na Csutak  prezintă referatul privind privind asumarea PLANULUI INTEGRAT 
DE DEZVOLTARE URBANĂ cu titlul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor 
publice urbane din oraşul Jimbolia” şi a cheltuielilor legate de acesta. 

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. 

Intervine d-l Rotaru şi precizează că PID-ul a fost prezentat în dezbaterea 
publică la care aţi participat majoritatea consilierilor, este o finanţare pentru oraşele mici , 
cu populaţie între 10.000-20.000 de locuitori. Scrierea proiectelor cu astfel de finanţare 
este condiţionată de scrierea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană(PID). Se scriu 
proiecte pe 3 domenii – infrastructură şi social unde cofinanţarea este de 2 % şi pe 
structuri de sprijinire a afacerilor unde cofinanţarea este de 50%, la noi executivul a 
descis să scriem proiecte pe infrastructură şi social unde cofinanţarea este de 2 %. 

Lucrurile sunt mai clare pe infrastructură, pe social am intenţionat să scriem un 
proiect de modernizare-extindere centru de zi pentru perosane cu dizabilităţi „Nu mă 
uita”, aici nu se permite decât o „cosmetizare” nu extindere şi de aceea acest proiect va fi 
mutat în altă sursă de finanţare – acolo unde avem deja aprobat proiectul pentru Căminul 
pentru persoane vârstnice, astfel consultând ghidul finanţatorului am găsit o altă 
oportunitate, ca fiind eligibilă : amplasarea de camere de supraveghere video, cerinţă care 
afost adresată şi de poliţia orăşenească Primăriei pentru întărirea climatului de siguranţă 
în oraş. 

PID şi cele 2 proiecte - privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor  de intervenţie aferente proiectului cu titlul 
„Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în 
oraşul Jimbolia”.şi  privind aprobarea Memoriului tehnic şi a Studiului de oportunitate 
pentru proiectul cu titlul „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere  
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de frontieră Jimbolia” 
finanţatorul le va „cântări” ca un ansamblu, prima dată se evaluează PID  şi în situaţia 
respingerii se resping celelalte 2 proiecte. PID este de fapt „o radiografie” a oraşului, din 
concluziile pe care le trage se arată că este necesar implementarea celor 2 proiecte. 

Regula de finanţare este ca noi să punem banii şi finanţatorul ne va deconta în mai 
multe tranşe până la finalizarea lucrării, iar Guvernul a propus ajutorare şi dă o tranşă de 
prefinanţare de 20 % din valoarea proiectului, după care de 2-3 ori se merge la finanţator 
şi se decontează pe fracţiuni lucrarea executată , se dau banii cu TVA, este o regulă nouă, 
banii de TVA se recuperează integral de la Guvern. 

Având în vedere data la care trebuie depus acest proiect – 31.03.2009., urmează 
realizarea  proiectelor tehnice care au termen de 6 luni, noi încercăm să scurtăm această 
peruoadă cu 2 luni. Aprobarea cred că va fi cel mai repede în decembrie acest an şi 
proiectele vor începe cel mai repede în 2010 . Cel pe infrastructură are termen de 
realizare 2 ani şi cel cu achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere  
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii are un termen de un an . 

Intervine d-l Ciuciulete şi arată că în principiu este deacord cu proiectele, dar 
apreciează că era bine ca odată cu aceste proiecte să fie şi bugetul. 

D-l Ciuciulete întreabă dacă aici este curpins şi Centru civic? 
D-l Rotaru precizează că pentru a fi fost câştigător proiectul privind centrul civic 

i-ar mai fi trebuit 0,5 puncte. Firma de consultanţă care ne-a făcut proiectul şi-a asumat 
responsabilitatea că ne va reface acest proiect – luând în calcul ce nu a fost bine, noi nu 
am luat în calcul terasele , mai bine zis veniturile realizate de acestea, şi la mijlocul lunii 
aprilie 2009 să îl  redepunem spre finanţre. 

D-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.47    
D-na Csutak  prezintă referatul privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor  de intervenţie aferente proiectului cu titlul 
„Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în 
oraşul 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, precizând că a studiat acest proiect şi întreabă dacă pista pentru 
biciclete va fi numai pe o parte? 

D-l Boldor precizează că pistele pentru biciclete nu sunt cu sens unic, au fost 
gândite să facă legătura cu zonele importante din oraş, este obligatoriu să se respecte 
regulile de circulaţie de drept comun. 

Intervine d-l Rotaru şi arată că valoarea totală de finanţare proiecte pentru 
Regiunea de Vest este de 42 miloane euro pentru 4 judeţe. Pe infrastructură valoarea 
maximă de finanţare pentru un proiect, este de aprox.22 milioane euro, iar valoarea 
solicitată de noi prin proiectul de infrastructură este de aprox. 5 milioane euro, iar pe 
social valoarea maximă este de 3,5 milioane lei din care noi am cerut aproape valoarea 
maximă. Consiliul local trebuie să fie conştient pe ce surse de autofinanţare se bazează. 

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-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.48 
   D-na Csutak  prezintă referatul privind privind aprobarea Memoriului tehnic 

şi a Studiului de oportunitate pentru proiectul cu titlul „Achiziţionarea şi instalarea 
de echipamente de supraveghere  pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în oraşul de frontieră 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de  voturi  şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.49               
   D-na Csutak prezintă referatul privind participarea Consililui local al 

oraşului Jimbolia la realizarea proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru 
biciclete şi modernizare iluminat public în oraşul 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. 
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D-l Macovei prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
nunanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.50 
    D-na Csutak prezintă referatul participarea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia la realizarea proiectului „Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de 
supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul de 
frontieră 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-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de  voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.51 
   D-na Csutak  prezintă referatul privind aprobarea participării Consiliului 

local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, 
echiparea ambulatoriului Spitalului orăşenesc”Dr.Karl Diel” din 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-l Pop întreabă „ce înseamnă ambulatoriu”? 
D-l Boldor precizează că este Policlinica – unde se finanţează cu 40% din 

valoare pentru reabilitarea clădirii şi 60 % reprezintă aparatura, pentru fiecare cabinet.    
S-a reabilitat astfel Spitalul V.Babeş, dar aparatura de ultimă performanţă aduce şi 
cheltuieli de întreţinere, trebuie avut în vedere faptul că în scurt timp spitalul va trece la 
primărie. 

D-l Rotaru precizează că de mult se dorea scrierea de proiecte pe ambulatoriu , 
dar abia acum este finanţare pe ambulatoriu. Pentru scrierea priectului trebuie să avem 
studiu de fezabilitate, abia atunci încep etapele – studiu de fezabilitate- deviz-cerere de 
finanţare – care sunt un tot. Costurile proiectului sunt din cheltuielilie cu studiu de 
fezabilitate şi cele de implementare a proiectului. Ministerul Sănătăţii nu avizează 
proiectul până nu se avizează studiu de fezabilitate, până nu se angajează Consiliul local 
că va finanţa acest proiect. 

D-l Boldor arată că poate s-a trimis prematur acest proiect la Minister, şi nu-l 
avizează fără asumarea responsabilităţii consiliului local că va finanţa, cu toate că ei nu 
sunt amestecaţi în finanţare, nu trebuia să complice situaţia. 

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.52 
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               D-na Csutak prezintă referatul privind repartizarea spaţiului cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă, din Jimbolia, str. Repulicii nr. 44,  domnului 
senator Borza Dorel în vederea înfinţării unui cabinet senatorial. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice 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-l Boldor precizează că este vorba de fostul sediu al PRM, aceştia au renunţat 
la spaţiu şi acum este liber. 

D-na Csutak  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.53 
                
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-na Csutak 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, 
           

   Csutak Barbara-Matilda 
   

SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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