
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2009. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4650 din 26 mai 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, republicată şi actualizată ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

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

după cum urmează : 
 

- La Capitolul B – Lucrări noi, se introduc punctul „13” – Înfiinţare 
parcare pe strada Republicii în valoare de 60.000 lei şi punctul „14” – 
Reabilitare sistem de canalizare ape pluviale pe strada Republicii în 
valoare de 60.000 lei, rezultând un TOTAL Cap.B de 6.132.000 lei. 

- La Capitolul C – Dotări se introduce punctul „18” – Cabină cu 2 camere 
pentru traduceri simultane în valoare de 6.000 lei , rezultând un total 
Cap.C de 1.006.000 şi un TOTAL GENERAL de 15.779.610 lei. 

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

administrativ a Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.4683 din 26 mai 2009 al biroului buget, contabilitate prin care se propune 

rectificarea bugetului local pe anul 2009; 
Ţinând cont de prevederile OUG nr.34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi Decizia Directorului executiv al DGFP Timiş 
nr.1443/28.04.2009 ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009, după cum urmează:     

                                     
     MII LEI 

   
VENITURI – TOTAL         - 234 

1. Cote defalcate din impozitul pe venit              04.02.01    228 
2. Sume defalcate din TVA     11.02.02  - 462 

 
CHELTUIELI – TOTAL        - 234 
1. Învăţământ      65.02       - 462 
 - cheltuieli de personal    65.02.10     - 462 
2. Sănătate       66.02     100 
 - transferuri curente     66.02.51    100 
3. Cultura, recreere şi religie    67.02                6 
 - cheltuieli de capital     67.02.71            6 
4. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   70.02       60 
 - cheltuieli de capital     70.02.71      60  
5. Protecţia mediului      74.02       62  
 - cheltuieli de capital     74.02.71      60 
 - active financiare     74.02.72        2 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ al  
Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local pentru  
  organizaţia SCOP Timişoara 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 3294 din 25 mai 2009  al biroului buget contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local, în vederea  
susţinerii proiectului implementat de organizaţia SCOP Timişoara pe perioada 
aprilie-decembrie 2009,  pentru  Centrul de zi “Căsuţa minunată” care îşi 
desfăşoară activitatea în oraşul Jimbolia, str.T.Vladimirescu; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.4, 
alin.(9) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  6.000 lei  din bugetul local, în 

vederea susţinerii proiectului implementat de organizaţia SCOP Timişoara pe 
perioada aprilie-decembrie 2009,  pentru  Centrul de zi “Căsuţa minunată” care îşi 
desfăşoară activitatea în oraşul Jimbolia, str.T.Vladimirescu 

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 
- SCOP Timişoara 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea sumei de 8.000 lei din bugetul local pentru premierea 
membrilor corului “FLORIS”. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 4474 din 20 mai 2009  al d-nei Ploscariu Nicoleta-

Elena, referent al Casei de Cultură din Jimbolia prin care se propune alocarea 
sumei de 8.000 lei net din bugetul local pentru premierea membrilor corului 
“Floris”, conform tabelului anexă; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.4, 
alin.(9) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  8.000 lei net din bugetul local 

pentru premierea membrilor corului “FLORIS”, conform tabelului anexă. 
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 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate 
acestora, aplicabile în anul fiscal 2010.- 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând referatul nr. 3000 din 2 aprilie 2009  al serviciului impozite şi 
taxe locale prin care se  propune aprobarea  impozitelor şi taxelor locale şi a altor 
taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2010; 

Ţinând cont de prevederile art.282 şi 288 din  Legea nr.571 /2003, cu 
modificările şi completările ulterioare,  privind Codul Fiscal; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă nivelurile pentru valorile impoziabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora în anul fiscal  2010, conform Anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

administrativ a Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 
- compartimentului administraţie publică locală  
- Serviciului impozite şi taxe locale  ; 
- Cetăţenlor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
 privind aprobarea unor tarife de prestări servicii la spaţii verzi, altele decât cele 

oferite la licitaţie, practicate de către SC PEISAJ HOSTA SRL din Jimbolia.- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr. 4505 /21 mai 2009  al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea unor tarife de prestări servicii la 
spaţii verzi, altele decât cele oferite la licitaţie, practicate de către SC PEISAJ HOSTA SRL din 
Jimbolia; 

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. – Se aprobă tarifele de prestări de servicii la spaţii verzi, altele decât cele 

oferite la licitaţie, practicate de către SC PEISAJ HOSTA SRL din Jimbolia, după cum urmează : 
- plantat trandafiri : 1,65 lei/buc; 
- cosit mecanic : 0,0982 lei/mp; 
- prăşit rondouri de flori pergole, margini gard viu : 0,26 lei/mp 
- recoltat şi plantat flori anuale : 0,49 lei/buc; 
- irigare rondouri, pergole şi chivece cu flori suspendate pe stâlpi : 0,09 lei/buc; 
- recoltata şi plantat flori perene : 5,8 lei/buc; 
- recoltat şi plantat muşcate :2,32 lei/buc.; 
- recoltat şi plantat flori bienale : 0,34 lei/buc. 
Preţurile menţionate mai sus nu conţin TVA. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- SC PEISAJ HOSTA SRL din Jimbolia 
- cetăţenilor prin afişare  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 
 nr.18/29.01.2009. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4285 din 13 mai 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea art.1 
din Hotărrea nr.18/29.01.2009 – privind înfiinţarea târgului săptămânal în oraşul 
Jimbolia; 

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 modifică art.1 din HCL nr.18/29.01.2009, şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art.1. -  Începând cu data de 01.03.2009 se înfiinţează târgul 

săptămânal în oraşul Jimbolia, care va funcţiona vinerea între orele 8,00 şi 18,00 
şi va avea ca locaţie centru expoziţional „EXPO – RIPENSIS” situat în Jimbolia, 
str. Contele Csekocnics. 

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

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

administrativ a Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol 

 
 
Nr. 83 din  28 mai  2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                      Bill Zoltan 
  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                             Niţoi Ionel  
 





ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii 
pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare străzi urbane în oraşul 
Jimbolia” 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4463/19 mai 2009  al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea 
documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii pentru obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare străzi urbane 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 

investiţii pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare străzi urbane  în oraşul 
Jimbolia”, întocmit de firma SC SCA PROJECT EXPERT SRL din Bucureşti. 

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 
 

pentru aprobarea Programului local multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu 
OUG nr.18/2009. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 4462/19.05.2009 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Programului local 
multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
conformitate cu OUG nr.18/2009; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9)  şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă Programul local multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu OUG 
nr.18/2009, conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 

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 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului situat în Jimbolia, cuprins în CF 2053, 
Jimbolia, nr.cadastral 292/1/1/1/1 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4488 din 20 mai 2009 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului situat în Jimbolia,  
cuprins în CF 2053 Jimbolia,  cu nr.cadastral 292/1/1/1/1, având o suprafaţă de 3936 mp. în trei 
parcele după cum urmează:   

- nr. cadastral nou – suprafaţa de 3886 mp; 
- nr.cadastral nou – suprafaţa de      25 mp; 
- nr.cadastral nou – suprafaţa de      25 mp; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea nr.215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă dezlipirea terenului situat Jimbolia, cuprins în CF 2053 Jimbolia,  
cu nr.cadastral 292/1/1/1/1, având o suprafaţă de 3936 mp. în trei parcele după cum urmează:   

- nr. cadastral nou – suprafaţa de 3886 mp; 
- nr.cadastral nou – suprafaţa de      25 mp; 
- nr.cadastral nou – suprafaţa de      25 mp; 
Terenul menţionat mai sus este proprietatea Statului Român. 
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 afişare 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 400406, Jimbolia, 
nr.topo.202/1, str.Moţilor 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.3814 din 21 mai 2009 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului situat în Jimbolia,  
cuprins în CF 400406, nr.topo.202/1, str.Moţilor, având o suprafaţă de 1303 mp. aflat lângă 
parcela cu nr.12/A, teren proprietatea Statului Român, în două parcele după cum urmează:   

- nr. topografic nou – suprafaţa de 1045 mp; 
- nr. topografic nou – suprafaţa de  258 mp; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea nr.215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă dezlipirea terenului situat Jimbolia, cuprins în CF 400406 
Jimbolia,  cu nr.topo.202/1, având o suprafaţă de 1303 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr. topografic nou – suprafaţa de 1045 mp; 
- nr. topografic nou – suprafaţa de  258 mp; 
Terenul menţionat mai sus este proprietatea Statului Român. 
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 afişare 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii terenului, cuprins în CF 400263, Jimbolia, 
nr.topo.2319-2321, str.T.Vladimirescu nr.40 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4577 din 25 mai 2009 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  terenului  cuprins în CF, 400263, 
Jimbolia, nr.topo.2319-2321, str.T.Vladimirescu nr.40, având o suprafaţă de 1664 mp. , teren 
aflat în proprietatea privată a oraşului Jimbolia, în două parcele după cum urmează:   

- nr.topo.2319-2321/1/1 – în suprafaţă de 710 mp. 
- nr.topo.2319-2321/1/2 – în surpafaţă de 954 ; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea nr.215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă dezlipirea terenului cuprins în CF400263, Jimbolia, nr.topo.2319-
2321, str.T.Vladimirescu nr.40, având o suprafaţă de 1664 mp. în două parcele după cum 
urmează:   

- nr.topo.2319-2321/1/1 – în suprafaţă de 710 mp. 
- nr.topo.2319-2321/1/2 – în surpafaţă de 954 ; 
Terenul menţionat mai sus este proprietatea privată a 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 registrul agricol; 
- Cetăţenilor prin afişare 
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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.  /2  MAI 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 efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul  

Jimbolia , după cum urmează : 
1. Apartamentări : 

- imobil în str.Dr.V.Babeş nr.44, înscris în CF nr.400286 Jimbolia, 
nr.topo.3708, 3709; 

- imobil str.Republicii nr.62, înscris în CF nr.400132, nr.topo.3250, 
3251; 

- imobil în str.Timiş nr.20, înscris în CF nr.446 Jimbolia, nr.topo.3085, 
3086. 

2. Alipire în vederea reapartamentării: 
- imobil str.Calea Mărăşeşti nr.39, înscris în CF nr.400321-C1-U2 Jimbolia, 
nr.topo 1018/II/I cu CF nr.400321-C1-U1 Jimbolia, nr.topo.1018/II/2. 

3. Alipiri 
- imobil str.Spre Vest nr. nr.30, 30/A, înscris în CF nr.400287 Jimbolia, 
nr.topo.2800/1 cu CF nr.400288, nr.topo 2800/2. 

Art.2. – 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. 90  din  28 MAI  2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Bill Zoltan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  trecerea blocului de locuinţe pentru tineret destinate închirierii nr.14 
(scările A şi B)  strada Mărăşeşti , din domeniul privat al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al oraşului Jimbolia  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4164/19 mai 2009  al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune trecerea blocului de locuinţe pentru tineret 
destinate închirierii nr.14 (scările A şi B)  strada Mărăşeşti , din domeniul privat  al oraşului 
Jimbolia în domeniul public al oraşului Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998, modificată şi 
completată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiuei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă trecerea blocului de locuinţe pentru tineret destinat închirierii 

nr.14 (scările A şi B9 din strada Mărăşeşti din domeniul privat al oraşului Jimbolia în domeniul 
public al oraşului Jimbolia. 

Terenul pe care este amplasat acest bloc de locuinţe este înscris în CF 2053 şi 
identificat prin nr.topo.305/1/1/1/3, 305/1/1/1/4 şi aparţine domeniului privat 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 şi amenajarea teritoriului; 
- cetăţeniulor prin afişare şi e-mail 

 
Nr. 91  din  28 MAI  2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Bill Zoltan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  trecerea blocului de locuinţe pentru tineret destinate închirierii nr.14 
(scările A şi B)  strada Mărăşeşti , din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al Statului Român  
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4164/19 mai 2009  al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune trecerea blocului de locuinţe pentru tineret 
destinate închirierii nr.14 (scările A şi B)  strada Mărăşeşti , din domeniul public al oraşului 
Jimbolia în domeniul public al Statului Român; 

Ţinând cont de prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998, modificată şi 
completată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiuei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Construcţiile de locuinţe aferente imobilelor identificate conform anexei 

nr.1 la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a oraşului Jimbolia în proprietatea publică a 
statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor legii 
organice. 

Art.2. – Construcţiile de locuinţe prevăzute la art.1, după trecerea lor în 
proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului local al oraşului Jimbolia, în 
vederea vânzării apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora în condiţiile legii. 

Art.3. – Apartamentele prevăzute la art.2 , pentru care nu sunt înregistrate 
solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele 
vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

Art.4. – 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; 
- cetăţeniulor prin afişare şi e-mail 

 
Nr. 92 din  28 MAI  2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Bill Zoltan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea tabelului  cu ordinea de prioritate a tinerilor  care 
solicită atribuirea de teren pentru construirea unei locuinţe în 
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, pe anul 2009 . 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.4491 din 20 mai 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea tabelului 
cu ordinea de prioritate a tinerilor care solicită atribuirea de teren pentru construirea 
unei locuinţe   şi Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia nr.31/20.04.2006 
, privind stabilirea criteriilor proprii de repartizare a terenurilor; 

Ţinând cont de prevederile art.1 alin.(3) şi  art.4 din Legea nr.15/2003 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) şi art.45 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată; 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă tabelul nominal cu ordinea de prioritate pentru 

atribuirea de teren în vederea construirii unei locuinţe, în baza prevederilor Legii 
nr.15/2003, pentru anul 2009 , conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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 , amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol; 
Cetăţenilor prin presă şi afişare. 
 

Nr. 93 din 29 mai 2009                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                Bill Zoltan  
    CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind aprobarea proiectului tehnic  „Modernizare străzi în localitatea 
Jimbolia” – judeţul Timiş, proiect nr.AP-0802/V5, Volumul 5 – 
str.Spre Sud, Albinelor, Bîrzava  .- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând  referatul nr.4334 din 14 mai 2009   al serviciului urbanism , 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic 
„Modernizare străzi în localitatea Jimbolia” – judeţul Timiş, proiect nr.AP-
0802/V5, Volumul 5 – str. Spre Sud, Albinelor, Bîrzava, întocmit de S.C. AGHI 
PROIECT S.R.L ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul tehnic pentru „Modernizare străzi în 

localitatea Jimbolia” – judeţul Timiş, proiect nr.AP-0802/V5, Volumul 5 – str.Spre 
Sud, Albinelor, Bîrzava , întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L. 

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, amenajarea teritoriului şi registrul 

agricol  
 

Nr. 94 din 28 mai 2009         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
       Bill Zoltan 
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETAR, 
           Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind înfiinţarea străzii Clarii Vii în oraşul Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând referatul nr.4453 din 19 mai 2009 al serviciului urbanism şi 

amenajarea teritoriului prin care se propune înfiinţarea străzii Clarii Vii în oraşul 
Jimbolia pe terenul înscris în CF nr.9969 Jimbolia şi identificat cu nr.topo.De 451 
pe lungimea de 3.100 m, măsurat de la Drumul Naţional DN 59 A spre partea de 
nord; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.- Se aprobă înfiinţarea străzii Clarii Vii în oraşul Jimbolia pe 

terenul înscris în CF nr.9969 Jimbolia şi identificat cu nr.topo.De 451 pe lungimea 
de 3.100 m, măsurat de la Drumul Naţional  DN 59 A spre partea de nord. 

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 amenjarea teritoriului 
- Cetăţenilor prin presa locală şi afişare 

 
 
Nr. 95 din 28 mai 2009      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
             Bill Zoltan 
 
   CONTRASEMNEAZĂ 
            SECRETAR, 
            Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  avizarea Planului Urbanistic Zonal – Jimbolia Lacuri 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.4691/26 mai 2009  al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune avizarea Planului Urbanistic Zonal – Jimbolia 
Lacuri; 

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 avizează Planul Urbanistic Zonal – Jimbolia Lacuri care se împarte în 

3 subunităţi teritoriale: 
1. Zona servicii(compusă din terenurile cu următoarele nr.topo. NDS 10050, HB 

10049, Cc 10048/1, Cc 10060/1, în suprafaţă totală de 150.947 mp.): 
a. Zona hotelieră 
b. Zona agrement şi spaţii verzi amenajate 

2. Zona de locuinţe şi cazare (compusă din  terenurile cu următoarele nr.topo. 
Cc 10059, Cc 10064, Cc 10067, DP 10065, De 10066, De 10068, HB 10051, 
De 10071, în suprafaţă totală de 237.155 mp) 

a. Zona locuinţe temporare (case de vacanţă) 
b. Zona cazare în regim de pensiune 
c. Spaţii verzi şi amenajarea malului lacului 

3. Zona terenuri de sport (compusă din terenurile cu următoarele nr.topo.Cc 
10070, De 10061) 

a. Zona terenuri de sport 
b. Zona spaţii verzi 

Art.2. – 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; 
- cetăţeniulor prin afişare şi e-mail 

 
Nr. 96  din  28 MAI  2009                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Bill Zoltan 
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                  SECRETAR, 
      Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru susţinerea 
echipei de handbal fete 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul 4553 din 26 mai 2009  al biroului buget,contabilitate 

prin care se propune alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru susţinerea 
echipei de handbal fete care va participa la turneul semifinal junioare III, organizat 
de Federaţia Română de Handbal ce se va desfăşura în perioada 29-31 mai 2009, 
fiind găzduit de Sala Sporturilor din Târgu Jiu; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” pct.4, 
alin.(9) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 

 
HOTĂRĂŞTE  

 
Art.1. – Se aprobă alocarea  sumei de  3.000 lei  din bugetul local 

pentru susţinerea echipei de handbal fete. 
Suma alocată se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de cazare şi 

masă pentru 16 sportive, 2 însoţitori şi şofer. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 

- Compartimentului  administraţie publică locală 
- Biroului buget, contabilitate   ; 
 

 
Nr. 97 din 28 mai  2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Bill Zoltan   
       

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  4455 din 28 mai  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 28 MAI  2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Bill Zoltan 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 
     A absentat  :.  
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pe anul 2009. 

S-a adoptat Hotărârea nr.77 cu unanimitate de voturi 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul  2009. 

S-a adoptat Hotărârea nr.78 cu unanimitate de voturi 
3. Proiect de hotărâre privind alocare sumei de 6.000 lei  pentru organzaţia SCOP 

Timişoara pentru susţinerea proiectului Centrului de zi  „Căsuţa minunată” 
Jimbolia. 
S-a adoptat Hotărârea nr.79 cu unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei din bugetul local pentru 
premierea membrilor corului „Floris”. 
S-a adoptat Hotărârea nr.80 cu unanimitate de voturi 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 
asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2010. 
S-a adoptat Hotărârea nr.81 cu unanimitate de voturi 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC PEISAJ 
HOSTA SRL pentru serviciile efec tuate. 
S-a adoptat Hotărârea nr.82 cu unanimitate de voturi 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.18/29.01.2009 – 
înfiinţarea târgului săptămânal. 
S-a adoptat Hotărârea nr.83 cu unanimitate de voturi 

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 
alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „Reabilitare şi modernizare 
străzi urbane în oraşul Jimbolia – judeţul Timiş”. 
S-a adoptat Hotărârea nr.84 cu unanimitate de voturi 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  pentru proiectul cu titlul „Reabilitare şi 
modernizare străzi urbane în oraşul Jimbolia – judeţul Timiş”. 
S-a adoptat Hotărârea nr.85 cu unanimitate de voturi 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului local multianual privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009. 
S-a adoptat Hotărârea nr.86 cu unanimitate de voturi 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deslipirii terenului cuprins în CF 2053 
Jimbolia, nr.cadastral 292/1/1/1/1. 
S-a adoptat Hotărârea nr.87 cu unanimitate de voturi. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului curpins în CF 
nr.400406 Jimbolia, nr.topo.202/1. 
S-a adoptat Hotărârea nr.88 cu unanimitate de voturi 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 
nr.400263 Jimbolia, nr.topo.2319-2321. 
S-a adoptat Hotărârea nr.89 cu unanimitate de voturi 



14. Proiect de hotărre privind aprobarea efectuării unor lucrări de cadastru la unele 
imobile din oraşul Jimbolia. 
S-a adoptat Hotărârea nr.90 cu unanimitate de voturi 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului în 
domeniul public al oraşului Jimbolia a blocului de locuinţe din Jimbolia, 
str.Mărăşeşti nr.14. 
S-a adoptat Hotărârea nr.91 cu unanimitate de voturi 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului Jimbolia în 
domeniul public al statului a blocului de locuinţe din Jimbolia, str.Mărăşeşti 
nr.14. 
S-a adoptat Hotărârea nr.92 cu unanimitate de voturi 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de prioritate pentru acordarea 
terenurilor pentru construcţii locuinţe tinerilor conf.prevederilor Legii 
nr.15/2003. 
S-a adoptat Hotărârea nr.93 cu unanimitate de voturi 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru modernizarea 
străzilor Spre Sud, Albinelor şi Bârzava. 
S-a adoptat Hotărârea nr.94 cu unanimitate de voturi 

19. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea străzii Clarii Vii în Jimbolia 
S-a adoptat Hotărârea nr.95 cu unanimitate de voturi 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Jimbolia 
Lacuri. 

      S-a adoptat Hotărârea nr.96 cu unanimitate de voturi. 
21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local pentru 

susţinerea echipei de handbal fete. 
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.97 cu unanimitate de voturi. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 28 mai 2009 şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului 
Jimbolia. 

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

toţi  cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi  . 
În continuare d-l Boldor prezintă  

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pe anul 

2009. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul  2009. 
3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei  pentru 

organzaţia SCOP Timişoara pentru susţinerea proiectului Centrului de 
zi  „Căsuţa minunată” Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei din bugetul 
local pentru premierea membrilor corului „Floris”. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi 
alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC 
PEISAJ HOSTA SRL pentru serviciile efec tuate. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 
nr.18/29.01.2009 – înfiinţarea târgului săptămânal. 

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul 
„Reabilitare şi modernizare străzi urbane în oraşul Jimbolia – judeţul 
Timiş”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
proiectul cu titlul „Reabilitare şi modernizare străzi urbane în oraşul 
Jimbolia – judeţul Timiş”. 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului local multianual 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deslipirii unor terenuri. 
12. Proiect de hotărre privind aprobarea efectuarea unor lucrări de 

cadastru la unele imobile din oraşul Jimbolia. 
13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului în 

domeniul public al oraşului Jimbolia a blocului de locuinţe din 
Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.14. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al oraşului 
Jimbolia în domeniul public al statului a blocului de locuinţe din 
Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.14. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării blocului ANL din 
Jimbolia, str.Mărăşeşti nr.14. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului de prioritate pentru 
acordarea terenurilor pentru construcţii locuinţe tinerilor 
conf.prevederilor Legii nr.15/2003. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru 
modernizarea străzilor Spre Sud, Albinelor şi Bârzava. 

18. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea străzii Clarii Vii în Jimbolia. 
19. Aviz privind actualizarea Planului Urbanistic General. 
20. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
21. Probleme curente ale Primăriei. 
22. Diverse. 

şi solicită completarea ordinei de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 
1. Proiect de hotărâre privind  avizarea Planului Urbanistic Zonal – Jimbolia Lacuri 
2. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru  

susţinerea echipei de handbal fete. 
Conform ordinii alfabetice  preşedinte de şedină pentru o perioadă de 2 luni 

urmează d-l Bill Zoltan şi supus la vot se adoptă  
HOTĂRÂREA NR.76 
D-l Bill supune aprobării ordinea de zi şi plusurile la ordinea de zi care se aprobă 

cu 16 voturi „pentru” şi un vot împotrivă (d-l Tabeică). 
D-l Tabeică intervine şi precizează că nu este deacord cu plusurile la ordinea de zi 

şi în alte şedinţe a mai specificat acest aspect, dacă sunt multe probleme să se facă mai 
multe şedinţe. 

D-l Bill precizează că procesul verbal al şedinţei ordinare din 30 aprilie 2009 a 
fost difuzat pe comisii şi supun e aprobării acest proces verbal, nefiind obiecţii şi 
completări procesul verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Bill  prezintă referatul modificarea Listei de investiţii pe anul 2009. 
D-şoara  Cîrlig  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre. 
Intevine d-l Postelnicu şi întreabă unde vor fi montate aceste cabine de traducere? 
D-l Boldor precizează că vor fi folosite acolo unde va fi nevoie. 
D-l Tabeică întreabă cine pregăteşte betonul pentru parcările de pe strada 

Republicii? 
D-l Boldor arată că este adus cu CEFAROM, avându-se în vedere faptul că aici 

vor fi parcate şi utilaje şi de 40 to., nu ne putem permite să facem betonul cu betoniere, 
trebuie respectate anumite condiţii. 

D-l Pop precizează că nu ştie dacă s-a avut în vedere reţeaua de canalizare şi 
alimentare cu apă , în acea zonă alimentarea cu apă se face prin traversarea carosabilului 
de pe partea numerelor cu soţ din str.Republicii şi în acest cvartal există 3 traversări, 
consider că în situaţia unor eventuale avarii , neţinându-se cont de aceste aspecte se va 
sparge betonul. 

Intervine d-l Boldor şi arată că se putea lua legătura cu d-l Nagy. 
D-l Pop precizează că de obicei pentru întocmirea proiectului se solicită avize. 
D-l Boldor arată că putea fi sensibilizat d-l Gain. 
D-l Pop arată că pentru o conductă este loc pe spaţiul verde, dar am considerat că 

este un proiect pentru această lucrare. 
D-l Boldor arată că este proiect 
D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill   supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.77 
            D-Bill  prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

Intervine d-l Ciuciulete şi întreabă ce se construieşte la Spital din banii solicitaţi, 
că la sfâşitul anului trecut s-au mai dat 800.000 lei şi am auzit că acele lucrări erau deja 
executate şi noi am aprobat banii după efectuarea lucrărilor, lucrarea executată şi licitaţia 
după. 

Intervine d-şoara Cîrlig şi arată că nu este aşa situaţia, licitaţia pentru achiziţii 
publice s-a desfăşurat în luna iulie 2008, dar decontarea lucrărilor s-a făcut periodic şi 
ultima tranşă a fost octombrie 2008, la terminarea lucrărilor. 

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

HOTĂRÂREA NR.78 
            D-l Bill prezintă referatul privind alocarea sumei de 6.000 lei  pentru 
organzaţia SCOP Timişoara pentru susţinerea proiectului Centrului de zi  „Căsuţa 
minunată” Jimbolia. 

D-l Bill precizează că Asociaţia SCOP este pentru ajutorarea copiilor în 
dificultate. 

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care  avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.79  
  D-l Bill prezintă referatul privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru 

premierea membrilor corlui „FLORIS”. 
D-l Bill precizează că în acest an Corul FLORIS aniversează 10 ani de la 

înfinfiinţare. 
D-l Ciuciulete întreabă de ce referatul a fost întocmit de d-na directoare a Casei 

de Cultură şi nu de d-l Niţoi, oricum repetiţiile se fac la pompieri, de ce nu se dau bani 
din încasările care s-au făcut la Casa de Cultură cu închirierea acesteia pentru diferite 
expoziţii cu vânzare de produse. 

D-l Niţoi precizează că aceşti bani se vor folosi pentru o excursie la PRAGA, în 
data de 3 iulie a.c. va avea loc aniversarea celor 10 ani de activitate a corului, vom avea 
invitaţi din Ungaria, câţiva profesori de muzică ce ne-au ajutat în activitatea noastră şi 
jimbilenii. 

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care  avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.80 
D-l Bill  prezintă referatul privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi 

alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul fiscal 2010. 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru 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.81 

              D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea tarifelor practicate de SC 
PEISAJ HOSTA SRL pentru serviciile efectuate. 

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru 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.82 
D-na Csutak prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL 

nr.18/29.01.2009 – înfiinţarea târgului săptămânal 
D-şoara Cîrlig prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu precizează că era bine cum a fost iniţial stabilit „duminica”, 

vineri mai toţi merg la lucru, cine merge la piaţă? 
D-l Niţoi arată că s-a stabilit vineri în ideea de a nu se suprapune cu Lovrin. care 

de fapt are o tradiţie. 
D-l Boldor precizează că este vorba de infomarea vânzătorilor să vină aici, în 

timp s-ar putea să avem eficienţă. 
D-l Bill arată că funcţionarea pieţii o dictează cumpărătorii. 
D-l Tabeică arată că a fost în piaţă de la dechidere, prima vineri a mers ceva, dar  

în următoarele săptămâni nu a prea fost public, trebuie stabilit ori sâmbăta ori duminica. 
D-l Bill arată că realitatea din teren îşi va spune cuvântul. 
D-l Flaugiu întreabă dacă este vinerea? 
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D-l Pop precizează că în HCL din ianuarie când s-a hotărât înfiinţarea acestui 
târg s-a stabilit duminica. 

Intervine d-l Takacs şi arată că dacă se doreşte înfiinţarea „unui Ociko al 
Jimboliei” trebuie un management bun, pe cel puţin o perioadă de 6 luni să fie intrare 
gratuită, să atragem vânzătorii, trebuie să informăm, vinerea nu este de fapt ziua cea mai 
potrivită pentru o plimbare până acolo. 

D-l Boldor precizează că sâmbăta este piaţa noastră din oraş, dumineca este 
piaţa de la Lovrin pe care nu cred că o putem noi „bate”, am trimis oamenii noştrii la 
Lovrin în 2 duminici şi au împărţit fluturaşi pentru informare, este un început. Şi eu am 
auzit discuţiile jimbolienilor „ de ce aşa departe?” dar este un târg, trebuie clar să fie în 
afara oraşului. Noi de fapt am inventat acest trg, locaţia este pentru Banat Ripensis, 
pentru alte utilităţi, dar am zis să i se dea şi alte utilităţi, să nu fie folosită numai odată de 
două ori pe an. 

Intervine d-l Rakoczi şi arată că este bine vinerea, cine doreşte merge în orice 
zi, la Sânicolau Mare târgul este marţea şi este mare. 

D-l Boldor arată că în situaţia în care se va deschide graniţa cu Serbia nu va mai 
trebui să facem noi publicitate, piaţa de sâmbăta în oraş nu putem să o desfinţăm. 

D-l Takacs propune ca în situaţia în care nu va merge să fim maleabili, să putem 
schimba ziua. 

D-l Rakoczi propune să se aprobe dumineca, o piaţă nu se poate înfiinţa de pe o 
zi pe alta, cine vrea să cumpere merge şi la Lovrin. 

D-l Pop propune să se îngrădească vânzarea produselor nealimentare sâmbăta în 
piaţa din oraş. 

D-l Boldor arată că piaţa este bine delimitată aşa cum este pentru produse 
agroalimentare şi nealimentare, nu putem desfinţa. 

D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi 
„pentru”, 4  voturi „împotivă”(Tabeică, Flaugiu, Mihăilă, Macovei), 3 abţineri(Toth, 
Csutak, Takacs) şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.83 
D-l Bill  prezintă referatul privind participarea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „Reabilitare şi 
modernizare străzi urbane în oraşul Jimbolia – judeţul Timiş”. 

D-şoara Cîrlig 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-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Meszaroş propune să se aibă în vedere calitatea lucrărilor ce se fac, aruncăm 
banii aiurea peste un an reparăm din nou. 

D-l Boldor precizează că în cazul când se vorbeşte despre lucrări la străzi acestea 
au termene diferite de valabilitate. 



 6

D-na Csutak propune să se aibă în vedere calitatea lucrăii deoarece se fac 
trotuarele şi după câteva luni iasă iarba prin asfalt. 

D-l Boldor întreabă la care trotuare se referă? La cele din campania electorală? 
Acum este o altă calitate. 

D-na Csutak arată că în faţa casei la dumneaiei s-a făcut trotuarul acum câţiva ani 
şi de 2-3 ani nu poate mătura deoarece a crescut iarba. 

D-l Boldor arată că toate lucrările ce se fac acum au o altă calitate, toate 
traversările care se fac pentru diferite lucrări se închid imediat de către executant, cele din 
campanie au rămas aşa. 

D-l Toth întreabă dacă nu trebuie puse borduri la trotuare şi străzi ? 
D-l Boldor precizează că s-a renunţat la borduri deoarece toată lumea doreşte cât 

mai multe trotuare şi străzi şi valoare bordurilor este foarte mare. 
D-l Rakoczi arată că degeaba se fac trotuare că se circulă tot pe carosabil. 
D-l Meszaroş propune că în situaţia în care creşte iarba pe trotuare să se treacă o 

nouă activitate la Peisaj Hosta „cosit iarba pe trotuare”. 
D-l Boldor precizează că s-a recunoscut că acele lucrări făcute în campania 

electorale s-au făcut prost, dacă se caută acum vinovaţi să spună „pe cine spânzurăm”, 
acum există un  diriginte de şantier, se iau probe din asfalt periodic, există comisia de 
recepţie a lucărilor care avizează toate lucrările. 

D-l Takacs întreabă de ce în referat se scrie „rambursarea se va face de până la 98 
%” ? de ce atât? Cât vom lua în realitate? Atunci când avem proiecte şi o firmă câştigă 
licitaţia , propun , comisia de recepţie să facă controale interfazic, propun ca din comisia 
de recepţie să facă parte 7 consilieri şi restul membrilor să fie din  personalul tehnic al 
primăriei. 

D-l Boldor arată că în cazul proiectelor europene se dă o sumă regional şi scriu 
proiecte toate oraşele, în momentul în care proiectele sunt eligibile suma se-mprte la nr. 
de proiecte şi de aceea nu se ştie exact care este suma, de aceea se scrie până la.. 

D-l Takacs arată că atunci poate să depăşească 2 %, este evaziv. 
D-l Niţoi precizează că aşa sunt programele acestea , observaţi că în HCL este 

altfel. 
D-l Bill   supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.84 
D-l Bill prezntă referatul privind privind aprobarea documentaţia de avizare a 

lucrărilor de investiţii pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare străzi urbane 
în oraşul Jimbolia”. 

D-l Rakoczi arată că în cadrul şedinţei pe comisie în principiu s-a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre, dar luându-se în calcul „modrnizare străzi” în Locul Târgului sunt 
străzi pietruite, aici nu ar trebui să modrnizeze şi în locul străzilor T.Aman şi Bucegi să se 
prevadă alte străzi, str.C.Porumbescu este o stradă mică, să se aibă în vedere o stradă 
mare de la Basarbia la G.Enescu. 

D-l Boldor precizează că pe modernizare străzi, trotuare mai sunt şi alte proiecte , 
şi aici sunt prevăzute străzile care nu sunt prevăzute în acele proiecte. 

D-l Niţoi precizează că proiectul odată aprobat trebuie respectat. 
D-l Mihăilă intervine şi întreabă de ce pe strada Recoltei s-a asfaltat numai o mică 

porţiune, se mai continuă? 
D-l Boldor arată că acolo poate s-a făcut de cineva, nu este o lucrare , poate atunci 

când s-a făcut troturul cineva a solicitat asfaltarea unei porţiuni din carosabil. 
D-l Takacs propune comisiei de urbanism să propună un sistem clar stabilit 

conform unui punctaj, îl votăm şi aşa se va lucra, de ani de zile se discută despre străzi şi 
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trotuare, să stabilim un sistem „de-a pururi valabil” aici nu discutăm politic, de aceea 
există comisii de specialitate să ne ajutăm între noi. 

D-l Boldor precizează că la şedinţele pe comisii pot fi chemaţi factorii de 
răspundere din primărie să dea explicaţii . 

D-l Rakoczi precizează că d-l Gain nu face de capul lui, face ce-i spune 
executivul. 

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR. 85 
 D-l Bill prezintă referatul pentru aprobarea Programului local multianual 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate 
cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009. 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre precizând că o parte din valaorea lucării o dă Guvernul, o parte 
Primăria şi o parte proprietarul. 

D-l Boldor precizează că 50 % dă Guvernul, 30 % Primăria şi 20 % proprietarul, 
se fac demersurile , se completează toate actele, se predau la Guvern şi lucrtarea va 
începe când se vor da cei 50 % de la Guvern, noi vom face atât câţi bani vom avea. 

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.86 
D-l Bill prezintă privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 2053, 

Jimbolia, nr.cadastral 292/1/1/1/1 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.87 
D-l Bill prezintă privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF 400406, 

Jimbolia, nr.cadastral 202/1. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 



 8

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.88 
D-l Bill prezintă privind aprobarea dezlipirii terenului cuprinins în CF 

400263 Jimbolia, nr.topo.2319-2321. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.89    
D-l Bill  prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la 

unele imobile din oraşul Jimbolia.  
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.90 
D-l Bill prezintă referatul  privind trecerea din domeniul privat al oraşului în 

domeniul public al oraşului Jimbolia a blocului de locuinţe din Jimbolia, 
str.Mărăşeşti nr.14 . 

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

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.91 
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D-l Bill prezintă referatul privind trecerea din domeniul public al oraşului 
Jimbolia în domeniul public al statului a blocului de locuinţe din Jimbolia, 
str.Mărăşeşti nr.14 

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

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.92 
D-l Bill precizează că pct.15 nu se prezintă acum. 
D-l Boldor precizează că se vor vinde, condiţia principală este chiriaşul să aibă 3 

ani, nimeni nu este obligat să cumpere, rămâne chiriaş în continuare. 
D-l Rakoczi întreabă cât poate să stea un locatar aici?  
D-l Boldor arată că odată îndeplinind condiţiile să primească nu-l scoate nimeni. 
D-l Rakoczi întreabă dacă ţine cineva aici evidenţa? Se poate face contract de 

subânchiriere? 
D-l Niţoi precizează că şi la aceste locuiţe odată date în folosinţă se aplică 

prevederile Legii nr.114/ . 
D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea tabelului de prioritate pentru 

acordarea terenurilor pentru construcţii locuinţe tinerilor conf.prevederilor Legii 
nr.15/2003. 

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

D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

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

HOTĂRÂREA NR.93 
D-l Bill prezintă referatul privind aprobarea proiectului tehnic pentru 

modernizarea străzilor Spre Sud, Albinelor şi Bîrzava. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre, problema fiind aceeaşi a utilităţilor, după asfaltare venim şi 
spargem din nou. 

D-l Boldor precizează că nu au nici o legătură, numai să se facă. 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
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HOTĂRÂREA NR.94 
D-l Bill prezintă referatul privind înfiinţarea străzii Clarii Vii. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.95 
D-l Bill prezintă referatul privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – 

Jimbolia Lacuri. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Intervine d-l Takacs şi întreabă ce înseamnă PUG?, delimităm zonele, stabilim 

clar destinaţia acestor suprafeţe. 
D-l Gain precizează că în aceste zone nu se pot construi decât agrement şi explică 

ce înseamnă PUG şi PUZ. 
D-l Takacs întreabă dacă odată stabilită destinaţia acestor terenuri este „bătută-n 

cuie”? 
D-l Gain precizează că PUG este la nivel de oraş şi PUZ este pe o anume zonă. 
D-l Takacs întreabă dacă acest PUZ este numai o propunere? 
D-l Gain precizează că este necesar avizarea acestui PUZ conform proiectului de 

finanţare. 
D-l Boldor precizează că indiferent cine l-a propus acest PUZ, dar este extrem de 

inteligent, trebuie şi loc de agrement. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.96 
D-l Bill prezintă referatul privind alocarea sumei de 3000 lei pentru susţinerea 

echipei de handbal fete. 
D-şoara Cîrlig 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 Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
D-l Bill  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 

voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.97 
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D-l Bill prezintă referatul privind avizul pentru actualizarea PUG care supus la 
vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

În continuare se trece la probleme ale comisiilor de specialitate 
Comisia de urbanism  
D-l Rakoczi prezintă referatul privind acord de principiu în vederea amplasării pe 

domeniul public , în faţa imobilului din Jimbolia, str.Republicii nr.42/b, a unei rampe de 
acces  pentru persoane cu handicap şi 2 trepte de acces precizând că a fost avizat 
favorabil de comisie. 

D-l Vânătorul întreabă dacă nu este obligatoriu existenţa unei astfel de rampe? 
D-l Postelnicu precizează că legea obligă, dar fiind vorba de amplasare pe 

domeniul public este necesar avizul nostru. 
Supus la vot referatul s-a avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 
D-l Rakoczi prezintă referatul prin care se solicită acord de principiu în 

confrmitate cu legislaţia în vigoare pentru realizarea acoperişului tip şarpantă şi 
mansardarea blocului de locuinţe 5/B din str.C.Brâncoveanu din oraşul Jimbolia. 

D-l Postelnicu propune să se constituie prima dată asociaţia de proprietari, să 
avem cu cine discuta. 

D-l Rakoczi precizează că există anexat un tabel al locatarilor şi o parte din 
semnături, dacă toate apartamentele erau ale noastre altfel era situaţia. 

D-l Pop precizează că mai sunt proprietari care nu au semnat şi în cazul în care 
numai unul nu este deacord nu se poate efectua lucrarea. 

D-l Postelnicu propune să se amne până la rezolvarea tuturor celor observate. 
Propunerea supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Rakoczi prezntă referatul serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin 

care se propune amânarea termenului de execuţie a unui garaj cu 9 luni de zile  la 
solicitarea d-nei Carhaţ Dorina Anuca, precizănd că a fost avizat favorabil de comisie. 

Supus la vot referatul s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 
Comisia socială 
D-l Bâcă prezintă referatul cu locunţele disponibile ce urmează a fi repartizate : 
- str.Gării nr.1, ap.1 – propus pentru Stoicu Remus; 
- str.Gării nr.1, ap.2 – propus pentru Andrei Wilhelmina; 
- str.V.Lucaciu nr.2 – propuns pentru Klein Iosif Sebastian 
D-l Boldor precizează că cei care sunt propuşi pentru aceste locuinţe sunt pe tabel 

la rând să primească locuinţe, trebuie să respectăm aceste liste pe care tot noi le-am 
aprobat. 

Intervine d-l Tabeică şi arată că pe Lucaciu nr.2 a locuit o femeie cu 4 copii şi 
acum locuieşte într-un cort tot aici. 

D-l Boldor arată că d-na a intrat abuziv în această locuinţă, nu are nici cerere de 
locunţă şi-adepus o cerere abia atunci când i s-a pus în vedere să elibereze, dacă facem 
imprudenţa să o lăsăm vom avea mari probleme. 

D-l Postelnicu întreabă dacă lui Stoicu i se poate încheia contract? 
D-l Boldor precizează că acum lucrează la Dema. 
D-l Tabeică arată că aici locuiesc f. mulţi copii şi noi îl ştim pe Stoicu. 
D-l Boldor precizează că el este pe poziţia nr.1 acum, a venit la noi soră-sa şi a 

spus că va renunţa la locul de pe tabel în favoarea altcuiva, nu avem ce face îi dăm 
locuinţa, cu siguranţă va face ceva, verificăm şi în cazul în care nu locuieşte el, îl putem 
scoate de pe tabel. 

Propunerile comisiei supuse la vot s-au aprobat cu unanimitate de voturi. 
D-l Toth precizează că a fost în audienţă un chiriaş de la Carpaţi nr.2 solicită 

aprobare să se extindă pe motiv că are numai o cameră şi sunt 7 persoane. 
D-l Bill propune să facă o cerere scrisă şi să spună clar ce doreşte. 
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D-l Niţoi precizează că în situaţia în care ar fi făcut o cerere i s-ar fi răspuns şi i s-
ar fi spus cum trebuie să procedeze. 

D-l Rakoczi arată că aici nu se mai investeşte nimic, în timp se va demola tot. 
D-l Boldor arată că este de stat, cum să i se dea aprobare să se extindă prin 

construirea unui spaţiu! 
D-l Takacs prezintă cererea de mulţumire a Asociaţiei Rotary Club pentru 

sprijinul acordat de consiliul local pentru desfăşurarea evenimentului „Ciclism pentru 
România”. 

D-l Vânătoru arată că de mai multe ori s-a propus ca la VOGT unde este 
magazinul lui Vento s-a solicitat să se marcheze – trecere de pietoni – deoarece se circulă 
cu viteză şi odată şi odată aici se va întâmpla un accident. 

D-l Tabeică arată că pe str.Mărăşeşti, acolo unde a fost cinematograful sunt bălării 
înalte şi de 3-4 m, nu le taie nimeni, să se ia măsuri. 

D-l Rakoczi precizează că este vorba de gardul viu, acesta trebuie tăiat. 
D-l Tabeică propune ca în zonă, să se amplaseze un opritor de viteză , deoarece 

este şcoala, vin copii şi maşinile circulă cu viteză mare. 
D-l Cicuciulete întreabă unde s-a montat poarta la Casa de cultură, s-au alocat 

50.000 lei? 
D-l Gain arată că este vorba de poarta amplasată între Racz şi Casa de cultură- 
D-l Meszearoş arată că pentru blocuri aprobăm noi bani pentru izolaţii, pentru 

case cine aprobă? 
D-l Postelnicu precizează că este lege şi pentru case , dar nimeni nu-şi face 

documentaţia. 
D-l Rakoczi arată că oamenii lui Dema taie iarba pe străzi – la instituţii, la colţuri 

de stradă, dar ei taie şi la alţii, se percepe taxă? 
D-l Boldor precizează că s-a stabilit ca acolo unde nu este tăiată să o tăiem tot noi 

contra cost, iar acolo unde se constată că sunt oameni în vârstă, nepunticioşi facem noi 
fără taxă. 

D-l Rakoczi arată că s-a propus la intersecţia de la semafor să nu se mai pună 
trandafiri înalţi care împiedică vizibilitatea, acum sunt aşa de mari că nu se vede nimic. 

D-l Racoczi arată că d-l Sardeni a spus că după desfinţarea gardului de la ştrand 
nu mai are control asupra celor care vin la ştrand. 

D-l Gain arată că pentru acea zonă este un proiect cu finalitate în toamnă, nu 
avem ce face. 

D-l Rakoczi propune să se demoleze clădirea de pe V.Babeş nr.15, este o ruşine 
pentru oraş, să se aibă în vedere locatarii de aici să le dăm locuinţă. 

D-l Boldor arată că acest spaţiu este dat Muzeului Banatul, aşteaptă şi ei finanţare. 
D-l Ciciulete întreabă care este situaţia cu apa la Clarii Vii? 
D-l Gain arată că lucrarea o face CONFORT , mai au de făcut căminele şi 

urmează branşarea care este separat. 
D-l Ciciulete întreabă ce este „Ordinul Sf. Francisc ?” 
D-l Boldor arată că este o casă cumpărată de această fundaţie al cărui ocrotitor 

este un preot catolic din Deva, şi fiind în pericol învăţământul maghiar în Jimbolia au fost 
aduşi 20 copii de etnie maghiară. Activitatea şi întreţinerea copiilor este finanţată de acest 
preot. 

D-l Bill arată că este o somitate în rândul maghiarilor. 
D-l Ciuciulete întreabă care este situaţia internatului de la liceu? Câţi copii sunt 

cazaţi aici? Dacă sunt? 
D-l Boldor precizează că internatul nu este predat liceului, momentan este folosit 

pentru cantonamente, pentru cazarea muncitorilor de la investiţii, asigur că este bine 
administrat. Acum Baban nu mai face cantonamentele în altă parte. 
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D-l Ciuciulete întreabă dacă s-a rezolvat scoaterea „beţivilor” cazaţi la pichetul de 
la Sud? 

D-l Boldor arată că trebuie să-i scoată cine i-a pus aici. 
D-l Cicucilete întreabă care este situaţia fermei de porci de la cimitir? Poluează de 

nu se poate sta în curte, jumătate de oraş este paralizat din cauza lor, să se facă o 
sesizarea de la Primărie. 

D-l Bill propune să se adune semnături de locuitorii afectaţi, să se facă opinie de 
masă exact cum a făcut Motişan pe Negoi împotriva TIR-urilor. 

D-l Boldor precizează că au toate avizele pentru funcţionare, în această situaţie nu 
putem să le interzicem funcţinarea să ne acuze oamenii că-i lăsăm fără locuri de muncă. 

D-l Rakoczi arată că s-a dat teren pentru APIA să-şi construiască sediu, care este 
situaţia? 

D-l Gain precizează că aşteaptă baii, deocamdată nu s-a dat drumul la investiţie. 
D-l Gain prezintă notificarea firmei SC ROHE ROMÂNIA SRL care a participat 

la licitaţia pentru achiziţie publică -  servicii de proiectare şi achiziţie lucrări de 
construcţii şi montaj „Reabilitarea staţiei de tratare a apei potbile din oraşul Jimmbolia, 
judeţul Timiş” şi sunt nemulţumiţi deoarece a câştigat licitaţia o altă firmă, noi nici nu am 
încheiat contractul deoarece au depus contestaţie şi la CNSC. 

D-l Boldor precizează că trebuie să li se comunice că derularea licitaţiei s-a ţinut 
în conformitate cu legea.  

D-l Boldor prezintă extras din Raportul Curţii de Conturi. 
Intervine d-l Ciuciulete şi că este o problemă cu acest raport, se prezintă numai ce 

a constat controlul, nu ni se prezintă ce s-a făcut de cei responsabili cu rezolvarea celor 
constatate. 

D-l Boldor precizează că sunt prevăzute termene şi responsablităţi în raport, 
oricum descărcare de gestiune ne-o dă  instanţa. 

În continuare se trece la DIVERSE 
D-l Rakoczi întreabă care este situaţia cu deţinătorii de cai şi căruţe? Sunt 

beneficiari ai ajutorului social dar au căruţă şi cal. Cal şi căruţă au cei care deţin animale 
cu un anume scop, dar cel care nu are nimic şi are cal şi căruţă se pune întrebarea, în ce 
scop ţine acest animal cu atelaj? 

D-l Boldor precizează că pentru ajutorul social se fac anchete periodic şi cel care 
este depistat că are cal şi căruţă este scos din evidenţă. 

D-l Toth propune că în situaţia în care va începe lucrarea pentru trotuare în Locul 
Târgului ar trebui extinsă parcarea de la Spital. 

D-l Boldor propune să se facă o solicitare din partea conducerii spitalului şi se va 
cuprinde pe lista de invetiţii. 

D-l Ciuciulete prezintă spre informarea consiliului – Regulamentul pescuitului în 
bălţile din Jimbolia şi precizează că sunt prevăzute 28 de amenzi dar niciunde nu se scrie 
cine amendează. 

D-l Bill precizează că SC PEISAJ HOSTA care are în administrare bălţile. 
D-l Ciuciulete precizează că trebuie nominalizate persoanele. 
D-l Boldor arată că nu în regulament sunt desemnate persoanele, este o fişă de 

luare la cunoştiinţă. 
D-l Ciuciulete intervine şi întreabă de ce copii sub 16 trebuie să plătească taxă 

850 lei pentru abonament? Noi trebuie să-i încurajăm să îndrăgească pescuitul, este o 
anomalie copilul merge şi el de distracţie, el nu are putere să arunce băţul. 

D-l Boldor arată că în situaţia în care copilul este însoţit de un  părinte care are 
autorizaţie nu trebuie să plătească. 
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D-l Ciuciulete precizează că în regulament este prevăzut „plata aniticipată” a taxei 
pentru amplasare cort(rulotă)  pe o perioadă de o lună, de ce să se permită să se stea cu 
cortul(rulota)  mai mult de 2-3 zile. 

Interevine d-l Niţoi şi precizează că acest regulament este al SC PEISAJ HOSTA 
şi se prezintă spre informare , nu-l aprobăm noi. 

D-l Boldor precizează că această zonă este zonă de agrement, nu neapărat se 
pescuieşte. 

D-l Ciuciulete precizează că societatea are licenţă de acvacultură şi luciul de apă 
apaţine Ministerului Agriculturii, chiar dacă are licenţă legislaţia în domeniu trebuie 
respectată. 

Intervine d-l Boldor şi propune ca acest regulament să fie redicutat cu d-l Dema şi 
d-l Ciuciulete. 

D-l Tabeică propune să se facă o excursie la Praga cu conslierii. 
D-l Boldor precizează că se stabilească exact unde şi cu siguranţă transportul se 

asigură şi restul ne priveşte. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Bill  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, 
           

   Bill Zoltan 
   

SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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