
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.6291 din 22 iulie 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 A – Lucrări în continuare  se suplimentează punctul „7” – 
Obiectiv de investiţii, reabilitări şi dotări investiţionale – Campus şcolar la 
Grup Şcolar „Mihai Eminescu” din oraşul Jimbolia cu suma de 1.750.000 lei, 
rezultând o valoare actualizată de 3.880.410 lei, rezultând un total Cap.A de 
8.135.610 şi un TOTAL GENERAL de 17.546.610 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 

 
 
Nr. 105 din 23 iulie  2009               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
         
        Flaugiu Pavel  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                             Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând adresa Ministerului Finanţelor Publice nr.282277/13.07.2009 prin care s-a 

aprobat modificarea repartizării pe trimestere, respectiv trim.III şi trim.IV 2009, a sumelor defalcate 
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente învăţământului preuniversitar de stat cu 
suma de 130 mii lei  şi referatul nr.6272 din 21 iulie 2009 al biroului buget, contabilitate prin care se 
propune rectificarea bugetului local pe anul 2009; 

Ţinând cont de prevederile HG nr.655/03.06.2009; 
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 
        COD  TRIM.III.  TRIM.IV 
VENITURI TOTAL        1.880        - 130 

1. Sume defalcate din TVA pentrufinanţarea  
cheltuielilor  descentraliate la nivelul  
comunelor, oraşelor, municipiilor  11.02.02   130        -130 

2. Finanţar cheltuielilor de capital ale uni- 
tăţilor de învăţământ preuniversitar de stat 42.02.14 1750          0 

 
CHELTUIELI - TOTAL        1.880        -130 

1. ÎNVĂŢĂMÂNT     65.02  1.880        -130
 - cheltuieli de personal    65.02.10    130                   -130  
 - cheltuieli de capital    65.02.71 1.750          0  
  

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 
 

Nr. 106  din 23 iulie   2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 
         Flaugiu Pavel  
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 

                     Niţoi Ionel              
    
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDEŢUL TIMIŞ             
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI      
 
 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea unui împrumut bancar în valoare de 1.100.000 euro, respectiv 
4.661.580 lei 

 
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6275/21.07.2009 al compartimentului buget, 

contabilitate prin care se propune aprobarea contractării unui împrumut bancar în 
valoare de 1.100.000 euro, respectiv 4.661.580 lei, pentru finanţarea proiectului 
„Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile în oraşul Jimbolia” în cadrul 
Programului Phare 2006 coeziune economică şi socială; 

Ţinând cont de prevederile art.61 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”b”,”f”  şi art.45 din  Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1.-  Se aprobă contractarea împrumutului bancar în valoare de 1.100.000 euro, 

repectiv 4.661.580 lei, pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea staţiei de tratare a 
apei potabile în oraşul Jimbolia” în cadrul Programului Phare 2006 coeziune 
economică şi socială. 

Art.2 – Împrumutul contractat va fi garantat cu veniturile proprii ale Primăriei 
oraşului Jimbolia, respectiv impozite şi taxe locale şi cote defalcate din impozitul pe 
venit. 
        Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios   
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Compartimentului buget, contabilitate 
- cetăţenilor prin afişare şi presă 
-  

Nr. 107 din 23 iulie 2009                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               
        Flaugiu Pavel 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
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Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul 
„INFOTOUR Jimbolia – Senta, cooperare turistică transfrontalieră în 
regiunea româno-sârbă (INFO TOUR Jimbolia – Senta: tourist 
cooperation in the Romanian and Serbian cross-border region)”. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.6351  din 23 iulie 2009 al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 
alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „INFOTOUR Jimbolia – Senta, 
cooperare turistică transfrontalieră în regiunea româno-sârbă (INFO TOUR Jimbolia – 
Senta: tourist cooperation in the Romanian and Serbian cross-border region)”; 

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 al oraşului Jimbolia la 

realizarea proiectului cu titlul „INFOTOUR Jimbolia – Senta, cooperare turistică 
transfrontalieră în regiunea româno-sârbă (INFO TOUR Jimbolia – Senta: tourist 
cooperation in the Romanian and Serbian cross-border region)” în parteneriat cu Primăria 
Senta din Serbia. 

Art.2. – Se aprobă  cheltuielile totale generate de proiectulProiect de 
hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi alocarea cotei de 
cofinanţare la proiectul cu titlul „INFOTOUR Jimbolia – Senta, cooperare turistică 
transfrontalieră în regiunea româno-sârbă (INFO TOUR Jimbolia – Senta: tourist 
cooperation in the Romanian and Serbian cross-border region)”., în sumă de 710.249 
euro. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării acestui proiect în valoare de 710.249 euro, în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  

Art.4. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia suma de 14.205 euro,   reprezentând 2 % pentru implemnetarea 
acestui proiect. 

Art.5. – Se aprobă cheltuielile neeligibile în sumă de 0 euro, având în 
vedere că TVA-ul este eligibil deoarece nu poate fi recuperat din alte surse. 

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  

Nr. 108 din 23 iulie   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                     Flaugiu Pavel 

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  

       



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind participarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectului BANATUL VERDE – cooperare 
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi 
Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border environmental 
cooperation between the twin towns Kikinda and Jimbolia). 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  din 6271 din 21 iulie 2009 al Serviciului Integrare 
Europeană prin care se propune participarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectului BANATUL VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia 
mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border 
environmental cooperation between the twin towns Kikinda and 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 al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectului  BANATUL VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia 
mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border 
environmental cooperation between the twin towns Kikinda and Jimbolia). 

Art.2. – Se aprobă  cheltuielile totale generate de proiectul BANATUL 
VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda 
şi Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border environmental cooperation between the 
twin towns Kikinda and Jimbolia), în sumă de 168.335 euro. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării acestui proiect în valoare de 168.335 euro, în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  

Art.4. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia suma de 3.367 euro,   reprezentând 2 % pentru implemnetarea 
acestui proiect. 

Art.5. – Se aprobă cheltuielile neeligibile în sumă de 0 euro, având în 
vedere că TVA-ul este eligibil deoarece nu poate fi recuperat din alte surse. 

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  

 
Nr. 109 din 23 iulie   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Flaugiu Pavel 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea  „Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş” – localitatea  Jimbolia 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6198/17 iulie  2009  al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru lucrarea „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea  Jimbolia; 

Analizând proiectul privind „Extinderea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea  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 Studiul de fezabilitate pentru lucrarea „Extinderea şi 

modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – 
localitatea  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; 

 
Nr. 110 din  23 iulie  2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         

Flaugiu Pavel           
CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA-JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv şi al Actului 
Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Timiş 
Consiliul Local oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6193 din 17 iulie al seviciului urganism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Actului Adiţional la Actul 
Constitutiv şi al Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiş; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, 

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi 
art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale atualizată şi 
republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 -  Se aprobă în totalitate prevederile din Actul Adiţional la Actul 

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

Art. 2 - Se împuterniceşte Dl. Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia 
cetăţean român, născut la data de 26 noiembrie 1957 în com.Săcuieni, jud.Bihor, 
domiciliat în Jimbolia, str.Dr.Carol Diell nr.35, posesor al C.I. seria  TM, nr.071727, 
eliberată de Poliţia oraş Jimbolia, la data de 30 aprilie 1999, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al Orsşului Jimbolia, Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi 
Actul Adiţional Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

Art. 3  - Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local al 
Oraşului Jimbolia, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiş D-l Kaba Gabor, primar al oraşului Jimbolia. 

Art. 4 -  Se împuterniceşte doamna Ivănescu Alina Cristina, cetăţean 
român, născută la data de 04.04.1980 la Timişoara, domiciliată în Timişoara, Str. Herodot 
nr.7, posesor al C.I. seria  TM, nr. 575073, eliberat de municipiul Timişoara  la data de 
02.02.2007, să îndeplinească formalităţile necesare pentru înregistrarea actului adiţional  
la Registrul asociaţilor şi fundaţiilor de pe lânga Grefa Judecătoriei Timişoara . 

Art.5. – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 – 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 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

Nr. 111/23 iulie 2009                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                                                                        Flaugiu Pavel  

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR               
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ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  
 

     HOTĂRÂREA  

privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv al operatorului regional 
S.C. AQUATIM S.A.Timişoara  

 
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia, 
Având în vedere  referatul nr.6194 din 17 iulie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea Actului 
Adiţional la Actul Constitutiv al operatorului regional S.C. AQUATIM S.A.Timişoara  

Ţinând comnt de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, modificată şi completată, a Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, modificată şi completată şi ale  Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi ale art.46 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. - Se aprobă în totalitate prevederile Actului Adiţional la Actul Constitutiv 

nr.14147/03.07.2007 al operatorului regional S.C. AQUATIM S.A.Timişoara, în forma 
prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. -  Reprezentantul oraşului Jimbolia în Adunarea Generală a Acţionarilor 
este mandatat să voteze toate modificările propuse la Actul Constitutiv al operatorului 
regional SC AQUATIM S.A. Timişoara; 

Art.3. - Se împuterniceşte domnul Takacs Mihai reprezentantul oraşului 
Jimbolia în Adunarea Generală a Acţionarilor a operatorului regional SC AQUATIM 
S.A. Timişoara, să semneze în numele şi pe seama Oraşului Jimbolia, Actul Adiţional la 
Actul Constitutiv al operatorului regional S.C. AQUATIM S.A.Timişoara.  

Art. 4. -  Se împuterniceşte doamna Ivănescu Alina Cristina, cetăţean român, 
născută la data de 04.04.1980 la Timişoara, domiciliată în Timişoara, Str. Herodot nr.7, 
posesor al C.I. seria  TM, nr. 575073, eliberat de municipiul Timişoara  la data de 
02.02.2007, să îndeplinească formalităţile necesare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru înregistrarea menţiunilor privind 
modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

Art.5.-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 
Oraşului Jimbolia. 

Art. 6. -  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 
- S.C. AQUATIM S.A.Timişoara 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

 
Nr. 112 din 23 iulie 2009                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        
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CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 
Niţoi Ionel  

 
 
 



ROMANIA - JUDEŢUL TIMIŞ             
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI      
 
 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentae cu apă şi de 
canalizare în oraşul Jimbolia, prin atribuire directă operatorului regional SC 
AQUATIM SA TIMIŞOARA 

 
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6195 din 17 iulie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea delegării gestiunii 
serviciilor publice de alimentae cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia, prin 
atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA TIMIŞOARA 

Ţinând cont de prevederile art..31/1din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, modificată şi completată; ale  Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;; 

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

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. -  Consiliul local al Oraşului JIMBOLIA alege gestiunea delegata ca 

modalitate de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în 
Oraşul JIMBOLIA, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din Legea 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel cum a fost 
modificata. 

Art.2. -  Consiliul local al Oraşului JIMBOLIA aprobă delegarea gestiunii 
serviciilor publice de  alimentare cu apă şi de canalizare în Oraşul JIMBOLIA, prin 
atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, in 
conformitate cu prevederile art. 211 alin. 2 din Legea 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, astfel cum a fost modificata. 

Art.3. -  Se aprobă  Caietul de sarcini şi Regulamentul serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

Art.4. -   Se aprobă  contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare atribuit direct operatorului regional S.C. AQUATIM 
S.A. Timişoara, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.5. -  Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiş, reprezentată prin domnul Ostaficiuc Constantin în calitate de preşedinte, să 
semneze în numele şi pe seama Oraşului JIMBOLIA, contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare atribuit direct operatorului 
regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara ;  

Art.6. -  Începând cu data intrării în vigoare a noului Contract de Delegare, se 
abrogă contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
pentru oraşul JIMBOLIA nr.14369/04.07.2007, încheiat în data de 03.07.2007 între 
Consiuliul Local al oraşului JIMBOLIA, în calitate de concedent şi S.C. AQUATIM 
S.A., în calitate de concesionar. 

  Art. 7. 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 şi presă 
-  

Nr. 113 din 23 iulie 2009                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   
        Flaugiu Pavel 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

                                     Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC 
AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate 

 
Consiliul Local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6196 din 17 iulie 2009 al serviciului urbanism prin care se 

propune aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor 
publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor 
de performanţă ai serviciilor furnizate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.b)  şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1: - Se aprobă Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor 
publice de apă şi canalizare din judeţul Timiş prin delegare directă  operatorului  regional 
SC AQUATIM SA, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: - Se aprobă Studiului de Specialitate privind indicatorii de performanţă ai 
serviciilor publice de apă şi canalizare furnizate/prestate utilizatorilor, conform Anexei II, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: - Serviciul de urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol va  
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4: -  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 şi presă  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                                           Flaugiu Pavel  
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 
    Niţoi Ionel  
Nr. 114 / 23 iulie 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA - JUDEŢUL TIMIŞ             
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI      
 
 

HOTĂRÂREA
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să 
exercite în numele şi pe seama Oraşului Jimbolia anumite atribuţii, drepturi şi 
obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice 

 
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6197 din 17 iulie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Oraşului 
Jimbolia anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006  
privind serviciile comunitare de utilităţi publice 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, modificată şi completată; ale  Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare  

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

 
Hotărăşte : 

 
Art.1.-  Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 

să exercite în numele şi pe seama Oraşului Jimbolia următoarele atribuţii, drepturi şi 
obligaţii : 
 

a. elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind  dezvoltarea serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, a programelor de reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de 
înfiinţare a unor noi sisteme,  cu consultarea operatorului; 
 
b. elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, a caietului de sarcini, a contractului de furnizare/prestare a serviciului şi 
a altor acte normative locale referitoare la serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a 
contractului-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente; 

 
c. stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor 
speciale, după caz, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de 
autorităţile de reglementare competente; 
 
d. aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare, după caz,  pe baza avizului de specialitate 
emis de autorităţile de reglementare competente; 
 
e. să asigure gestionarea şi administrarea serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, 
având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, 
stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii serviciului ; 
 



f. să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, utilizând principiul planificării 
strategice multianuale; 
 
g. să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la 
procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

 
h. să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare propuse de operator, în baza 
metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor 
acordate acestora prin legea specială; 

 
i. să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării 
preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în 
condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente; 
 
j. să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii 
acestuia, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operator a 
obligaţiilor contractuale şi dacă operatorul nu adoptă programe de măsuri care să 
respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp 
prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi ; 
Art.2. -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 

Oraşului  Jimbolia 
        Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică : 

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

agricol 
- cetăţenilor prin afişare şi presă 
-  

Nr. 115 din 23 iulie 2009                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       
        Flaugiu Pavel 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SERETAR, 

Niţoi Ionel 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 

pentru instituirea unor măsuri pentru depozitarea molozurilor 
provenite din construcţii 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 5231/15.06.2009 al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune instituirea unor măsuri 
pentru depozitarea molozurilor provenite din construcţii; 
Ţinând cont de prevederile art.5 din OG nr.2/2001; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.14, alin.(9)  şi art.45 din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Toate molozurile provenite din construcţii vor fi depozitate 
numai în deponeul de gunoi Jimbolia. 
  Art.2. – Transportul şi depozitarea molozurilor se va face doar de către 
firma SC RETIM SA – punctul de lucru Jimbolia şi SC PEISAJ HOSTA SRL  pe bază de 
comandă contra cost. 
  Art.3. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 
1.000 lei următoarele fapte : 
  a) depozitarea molozurilor în alte locuri decât deponeul de gunoi Jimbolia; 
  b) folosirea de către persoanele fizice şi juridice a altor transportatori decât 
SC RETIM SA – punctul de lucru Jimblia sau SC PEISAJ HOSTA SRL . 
  Art.4. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  500 la  
1.000 lei faptul de a transporta cu mijloace de transport proprii(maşini, autoremorci, 
căruţe, cărucioare, etc) moloz sau alte resturi menajere. 

Odată cu aplicarea amenzii se procedează şi la confiscarea mijloacelor  de 
transport, care vor fi reţinute până la achitarea  integrală  a amenzii aplicate. În cazul 
atelajelor cu tracţiune animală nu se confiscă animalele. 
  Art.5. – Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se face de către primar şi împuterniciţii acestuia şi de către ofiţerii şi agenţii de 
poliţie şi  poliţie de frontieră – sector Jimbolia. 

Mijloacele de transport confiscate vor fi predate , pe bază de proces verbal, 
spre păstrare la SC PEISAJ HOSTA SRL. 
  Art.6. – Prevederile prezentei hotărârii se completează cu cele ale OG 
nr.2/2001, astfel cum a fost modificată şi completată. 

Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Urbanism 
- Poliţiei oraş Jimbolia şi Poliţiei de frontieră – sector Jimbolia; 
- SC PEISAJ HOSTA SRL 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

Nr. 116 din 23 iulie   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Falugiu Pavel     

   CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 

Privind radierea dreptului de folosinţă a 1.000 mp teren, în 
favoarea numiţilor Saftencu Gheorghe şi Saftencu Mărioara şi 
a 100 mp teren,   în favorea numitei Smerecinschi Maria , 
situat în Jimbolia, str.Lorena nr.3, înscrise în CF nr.533 
Jimbolia.-.- 

 
  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
  Văzând referatul nr. 6156/16 iulie 2009  al serviciului urbanism,  prin care 
se propune radierea dreptului de folosinţă a 1.000 mp teren în favoarea numiţilor 
Saftencu Gheorghe şi Saftencu Mărioara şi a 100 mp teren în favorea numitei 
Smerecinschi Maria ; terenuri  situate în Jimbolia, str.Lorena nr.3, înscrise în CF nr.533 
Jimbolia.; 

Ţinând cont de prevederile CAP.II, art.13 din Legea 
nr.50/1991,republicată ; 
  În temeiul prevederilor art.36. alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se radiază dreptul de folosinţă al numiţilor Saftencu Gheorghe şi 
Mărioara - asupra a 1000 mp teren înscris în CF nr.533 Jimbolia, str.Lorena nr.3 şi al 
numitei Smerecinschi Maria – asupra a 100 mp teren înscris în CF nr.533 Jimbolia, 
str.Lorena nr.3 .  

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

administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism ; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş; 
- celor prevăzuţi la art.1. 

 
Nr. 117 din  23 iulie  2009                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        Flaugiu Pavel 
         

CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR, 
       Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare  pentru terenul concesionat, 
aflat în patrimoniu privat al oraşului, ce urmează a fi vândut 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr.103/31.10.2000 

şi  referatul nr. 6069 din 14  iulie 2009  al serviciului urbanism , amenajarea teritoriului şi 
registrul agricol prin care se propune însuşirea de către Consiliul local al oraşului 
Jimbolia a raportului de evaluare pentru terenul concesionat, aflat în patrimoniul privat al 
oraşului, conform raportului de evaluare întocmit de SC”NESLYD COMPANY”SRL;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.123 alin.(3) şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se însuşeşte raportul de evaluare pentru terenul concesionat,  

după cum urmează : 
Adresa 
terenului  

Nr.
crt. 

DENUMIR
EA 
CONCESIO
-NARULUI 

Obiectivul 
construit 
 
 

Nr. 
CF 

Nr. 
Top 

Zona 
de 
înca-
drare 
a tere-
nului 

Data 
întoc-
mirii 
raportu-
lui de 
evalua-re 

Supra- 
faţa 
totală a 
tere-
nului  
   (mp) 

Valoarea 
totală 
     (lei) 
fără TVA 

Str.M.Eminesc
u 

1 PFA 
TODICĂ 
MARIN Construcţii 

anexe 

400460 
(conversi
e 
CF 
10583) 

 
40046
0 

 
C 

 
04.07.20
09 

 
250 

 
9.011 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului administraţie publică locală ială,  
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 

agricol. 
 

Nr.  118 din 23 iulie  2009                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 
        Flaugiu Pavel  
 
     CONTRASEMNEAZĂ 
             SECRETAR, 
             Niţoi Ionel 
    



 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea , fără licitaţie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia,str.M..Eminescu, înscris în CF 400460, nr.topo.400460 în suprafaţă de 230 
mp. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 
nr. 6069 din 14 iulie 2009  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaţie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, str. M.Eminescu , identificat prin CF nr.400460, top.400460 în suprafaţă de 230 
mp. La preţul de 9.011 lei (9,31 euro/mp.);  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”b”, art.125 şi art.45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată ; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se aprobă vânzarea   ,  fără licitaţie publică, a terenului 

concesionat – către concesionar , după cum urmează : 
 

Nr. 
Crt. 

Adresa, CF, nr.topo Cumpărător Suprafaţa 
mp. 

Preţ fără TVA 
       - lei -  

1.  Str.M.Eminescu, 
CF.400460, 
nr.topo.400460 

PFA TODICĂ 
MARIN 

230 9.011 

 
Terenul prevăzut la alin.1 aparţine domeniului privat al localităţii şi nu a 

fost revendicat de foştii proprietari. 
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală şi asistenţă socială ,  
- Serviciului urbanism  ; 
- PFA TODICĂ MARIN 
-  

Nr. 119 / 23 IULIE 2009                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      
        Flaugiu Pavel                       
 
    CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR, 
           Niţoi Ionel 



ROMANIA - JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA 
 

HOTARAREA 
 

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării  a terenului din Jimbolia, 
str.Salcîmilor, cuprins în CF nr.400488, nr.topo.4572/1/2, în suprafaţă de 150 mp 
pentru construire garaj auto şi anexe gospodăreşti. 

 

Consiliul local al orasului Jimbolia;  

Văzând referatul nr.5150  din 17 iulie 2009 al serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului şi registrul agricol,  prin care se propune scoaterea la licitaţie 
publică în vederea concesionării a terenului din Jimbolia, str.Salcîmilor, cuprins în CF 
nr.400488, nr.topo.4572/1/2, în suprafaţă de 150 mp pentru construire garaj auto şi anexe 
gospodăreşti; terenul este proprietatea privată a oraşului Jimbolia şi nu a fost revendicat 
de foştii proprietari; 

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

 

HOTARASTE 
 
 Art.1. – Se scoate la licitaţie publică în vederea concesionării  terenul 

cuprins în CF nr.400488, nr.topo.4572/1/2, în suprafaţă de 150 mp pentru construire garaj 
auto şi anexe gospodăreşti. 

                         Terenul menţionat la alin.1  este proprietatea privată a oraşului Jimbolia şi 
nu a fost revendicat de foştii proprietari. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunica : 
- Serviciului  pentru verificarea legalităţii actelor si contencios 

administrativ a Instituţiei Prefectului -  judeţul Timiş ; 
- Compartimentului administraţie publică locală  ; 
- Serviciului  urbanism ; 
- Cetăţenilor prin presa locală 

Nr. 120 din  23 iulie  2009                PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ; 
                 
        Flaugiu Pavel   
   

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR, 
                                                Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA – JUDŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 
privind  trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în oraşul 
Jimbolia, str.N.Bălcescu nr.3, ap.2  cuprins în CF.col.nr.400075, CF ind.400075-C1-
U2, topo.4317, 4318  cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr.5734 din 2 
iulie 2009 al serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcţiei din str. N.Bălcescu nr.3, ap.2,  cuprins în 
CF.col.nr.400075, CF ind.400075-C1-U2, topo.4317, 4318   în suprafaţă de 176 mp, 
cumpărătorilor construcţiei conform prevederilor Legii nr.112/1995; 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. –Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei BUCIUMAN 
ADRIANA a terenului aferent imobilului situat în Jimbolia, N.Bălcescu nr.3, ap.2  
cuprins în CF.col.nr.400075, CF ind.400075-C1-U2, topo.4317, 4318   în suprafaţă de 
176 mp, care a cumpărat imobilul în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995. 

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 123 mp.-  grădină va plăti 
în continuare chirie conform actelor normative în vigoare sau poate să-l cumpere. 

Art.2. –Consiliul local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un 
loc înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri 
renunţă, în orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat. 

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

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului   administraţie publică locală ; 
- Serviciului  impozite şi taxe locale 
- D-nei BUCIUMAN ADRIANA , Jimbolia, N.Bălcescu nr.3, ap.2 
  

Nr. 121 din 23 iulie 2009                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               

       Flaugiu Pavel  

                                                   
                                 CONTRASEMNEZĂ, 

       SECRETAR, 

       Ionel Niţoi 



  

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 

Privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectului “Dezvoltarea capacităţilor de transport personae 
în Banatul de nord (Development of passenger transportation capacities 
in Northern Banat) 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  din 6280 din 22 iulie 2009 al Serviciului Integrare 
Europeană prin care se propune participarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectului Dezvoltarea capacităţilor de transport persoane în Banatul de 
nord (Development of passenger transportation capacities în Northern Banat); 

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 al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectului  Dezvoltarea capacităţilor de transport personae în Banatul de 
nord (Development of passenger transportation capacities in Northern Banat), în 
parteneriat cu Primăria Kikinda din Serbia. 

Art.2. – Se aprobă  cheltuielile totale generate de proiectul Dezvoltarea 
capacităţilor de transport personae în Banatul de nord (Development of passenger 
transportation capacities in Northern Banat), în sumă de 83.793 euro. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării acestui proiect în valoare de 83.793 euro, în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  

Art.4. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia suma de 1.676 euro,   reprezentând 2 % pentru implemnetarea 
acestui proiect. 

Art.5. – Se aprobă cheltuielile neeligibile în sumă de 0 euro, având în 
vedere că TVA-ul este eligibil deoarece nu poate fi recuperat din alte surse. 

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  

 
Nr. 122 din 23 iulie   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            Flaugiu Pavel 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel   



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  6070 din 23 iulie  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 23 IULIE  2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier FLAUGIU PAVEL 
      Toţi cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi . 
      
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2009. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.105 cu unanimitate de voturi 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.106 cu 16 voturi „pentru” şi o 

abţinere. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui împrumut bancar de 1.100.000 

euro. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.107 cu 12 voturi „pentru”, 3 

abţineri şi 2 voturi „împotrivă. 
4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 

alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „INFOTOUR Jimbolia – 
Senta, cooperare turistică transfrontalieră în regiunea româno-sârbă (INFO 
TOUR Jimbolia – Senta: tourist cooperation in the Romanian and Serbian 
cross-border region)”. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.108 cu 14 voturi „pentru” şi 3 
abţineri. 

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 
alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „BANATUL VERDE – 
cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda 
şi Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border environmetal cooperation 
between the twin towns Kikinda and Jimbolia). 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.109 cu unanimitate de voturi 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate privind 

„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Timiş” –localitatea Jimbolia. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.110 cu unanimitate de voturi 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constituiv şi 

al Actului Adiţional la Statutul Asociţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Timiş. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.111 cu unanimitate de voturi 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv al 

operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.112 cu unanimitate de voturi 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia, prin atribuire directă 
operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.113 cu unanimitate de voturi 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind 

delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul 



regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor 
furnizate. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.114 cu unanimitate de voturi 
11. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să exercite în numele şi pe seama Oraşului 
Jimbolia anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr.51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.115 cu unanimitate de voturi 
12. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri privind  depozitarea 

molozului rezultat din construcţii. 
     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.116 cu 15 voturi „pentru”, 0 

abţinere şi 1 vot „împotrivă”. 
13. Proiect de hotărâre privind rezilierea dreptului de folosinţă a 1000 mp teren de 

către Saftencu Gheorghe şi Saftencu Mărioara şi a 100 mp teren de către 
Smerecinschi Maria situat în Jimbolia, str.Lorena nr.3. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.117 cu unanimitate de voturi 
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 

concesionat din Jimblia, str.M.Eminescu , înscris în C nr.400460, 
nr.topo.400460. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.118 cu unanimitate de voturi 
15. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 

concesionat din Jimblia, str.M.Eminescu , înscris în C nr.400460, 
nr.topo.400460, în suprafaţă de 230 mp. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.119 cu unanimitate de voturi 
16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

concesionării a terenului situat în Jimbolia, str.Salcîmilor, înscris în CF 
nr.400488, nr.topo.4572/1/2, în suprafaţă de 150 mp. 

     S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.120 cu unanimitate de voturi 
17. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 

imobilului cumpărat  în baza Legii nr.112/1995. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.121 cu 13 voturi „pentru””  şi 4 

abţineri. 
17. Proiect de hotărâre Privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia 

la realizarea proiectului “Dezvoltarea capacităţilor de transport personae în 
Banatul de nord (Development of passenger transportation capacities in 
Northern Banat) 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.122 cu unanimitate de voturi 
 
 
 
. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23 iulie 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. In continuare d-1 Boldor prezintă 

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiţii pe anul 2009. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local pe anul 2009. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui împrumut bancar de 1.100.000 euro. 
4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 

alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „INFOTOUR Jimbolia - Senta, 
cooperare turistică transfrontalieră în regiunea româno-sârbă (INFO TOUR 
Jimbolia - Senta: tourist cooperation in the Romanian and Serbian cross-border 
region)". 

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia şi 
alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „BANATUL VERDE - cooperare 
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia 
(GREEN BANAT - cross-border environmetal cooperation between the twin 
towns Kikinda and Jimbolia). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate privind „Extinderea 
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" -
localitatea Jimbolia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constituiv şi 
al Actului Adiţional la Statutul Asociţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiş. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv al 
operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia, prin atribuire directă 
operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea 
gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC 
AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să exercite în numele şi pe seama Oraşului 
Jimbolia anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr.51/2006 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

12. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri privind depozitarea molozului 
rezultat din construcţii. 

13. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru extindere, 
modernizare şi dotare bază sportivă pentru Asociaţia „Clubul de fotbal Marcel 
Baban". 

14. Proiect de hotărâre privind rezilierea dreptului de folosinţă a 1000 mp teren de 
către Saftencu Gheorghe şi Saftencu Mărioara şi a 100 mp teren de către 
Smerecinschi Măria situat în Jimbolia, str. Lorena nr.3. 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
concesionat din Jimbolia, str.M. Eminescu , înscris în C nr.400460, 



nr.topo.400460. 
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 

concesionat din Jimbolia, str.M.Eminescu , înscris în C nr.400460, 
nr.topo.400460, în suprafaţă de 230 mp. 

17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
concesionării a terenului situat în Jimbolia, str.Salcîmilor, înscris în CF nr.400488, 
nr.topo.4572/1/2, în suprafaţă de 150 mp. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului cumpărat în baza Legii nr. l12/1995. 

19. Informare privind încasarea amenzilor. 
20. Raport semestrial privind dinamica asistenţilor personali şi acordarea 

indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav. 
21. Probleme ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
22. Probleme curente ale Primăriei. 

şi solicită completarea acesteia cu 
 
1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 

realizarea proiectului "Dezvoltarea capacităţilor de transport persoane în Banatul de nord 
(Development of passenger transportation capacities in Northern Banat)

Conform ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni urmează 
d-1 Flaugiu Pavel şi supus la vot se adoptă 

 
HOTĂRÂREA NR.104
D-l Flaugiu supune aprobării ordinea de zi cu completare făcut care se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 
D-l Flaugiu supune aprobării procesul verbal de la şedinţa ordinară din data de 18 iunie 

2009 care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind 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. 
D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu şi se adoptă  
 
HOTĂRÂREA NR.105 
D-l Flaugiu 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-1 Ciuciulete şi precizează că a înţeles tot ce este legat de cei l.750.000 lei pentru 

campus, dar aceşti bani nu vor veni în această lună, chiar dacă este HG. 
D-l Boldor precizează că în situaţia în care avem adresă de rectificare buget, nu avem ce 

discuta noi că există sau nu lichidităţi, fără această hotărâre de rectificare buget în situaţia în care 
vin banii nu putem face plăţile , iar în situaţia în care nu vin noi cu această hotare ne putem 
apăra în caz de litigiu, dacă doriţi puteţi verifica actele în baza cărora se face această rectificare. 

D-l Ciuciulete întreabă de cine este plătită investiţia „Campus şcolar" ? cine supraveghează 
calitatea ? 



D-l Boldor precizează că este plătită de Ministerul Educaţiei, există diriginte de şantier. 
D-l Ciuciulete întreabă ce reprezintă cheltuieli de personal? 
Intervine d-şoara Cîrlig şi arată că aceste cheltuieli de personal nu se referă la cap. Investiţiei 

„Campus şcolar" este vorba de salariile personalului din învăţământul preuniversitar de stat. 
D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 16 voturi „pentru" şi o 

abţinere (d-1 Flaugiu)şi se adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR.106 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea unui împrumut bancar de 

1.100.000. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Postelnicu 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-şoara Cîrlig solicită detalii privind acordarea împrumutului. 
D-l Boldor precizează că se va face licitaţie şi banca ce va oferi cele mai multe facilităţi 

aceea va fi câştigătoare. 
D-şoara Cîrlig întreabă pe ce perioadă se ia acest împrumut? 
D-l Boldor arată că nu s-a discutat acest aspect, se va face caietul de sarcini pentru 

licitaţie, în 2008 s-a aprobat investiţia „Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile în oraşul 
Jimbolia", acum se demarează lucrările pentru bancă. 

Intervine d-1 Ciuciulete şi arată că aşa la un calcul la cei 1.100.000 euro, ar trebui să dăm 
cam 12.000 euro/lună, dacă se mai ia în calcul şi datoria pe care o are primăria acum în urma 
controlului curţii de conturi, nu ştiu cum se va acoperi, în principiu sunt de acord, nu ştiu cum vom 
asigura execuţia bugetară. 

D-l Boldor precizează că în situaţia în care datoria se va eşalona pe 8-10 ani, bugetul 
suportă, problema acum se pune este oportun sau nu acest împrumut? 

D-l Ciuciulete arată că numai dacă se vor majora impozitele şi taxele locale cu 25%. 
Intervine d-1 Toth şi întreabă dacă nu cumva această activitate nu aparţine AQUATIM? 
D-l Boldor precizează că nu este a AQUATIM, este un proiect câştigat de noi, valaorea 

lucrării este de 2.000.000 euro, problema este punem 1.000.000 euro şi câştigăm 1000.000 euro sau 
îi pierdem ? 

Intervine d-1 Takacs şi arată că era bine să fie un acord de principiu, neştiind care sunt 
condiţiile în care se ia acest împrumut - dobândă, perioadă, se pune problema : există o cotă cât 
putem să ne angajăm? Clar este necesar acest împrumut, dar trebuia mai detailat în 
preambulul hotărârii. Nu ştiu dacă din veniturile proprii se poate garanta împrumutul, de ce nu s-
a garantat şi cu bunuri imobile? avem destule. Executarea lucrării este un lucru extraordinar, dar 
neştiind condiţiile împrumutului, să ridic mâna numai aşa! "Se aprobă împrumutul de 1.100.000 
euro „ indiferent care sunt consilierii jimbolieni fiind ei tot aici rămân, asta este cam aşa „vecine ţi-
am contractat un împrumut, că oricum ai nevoie de el". 

Intervine d-1 Boldor şi solicită să se discute cu cărţile pe faţă -anul trecut când s-a discutat 
această investiţie, am fost singurul consilier împotrivă considerând că prioritar pentru Jimbolia 
este apa şi canalul, dar consilierii au aprobat staţia de tratare , s-au demarat lucrările 
premergătoare investiţia este demarată, s-au cheltuit deja nişte bani, acum se pune problema 
demarării lucrărilor pentru licitaţia băncii care va acorda împrumutul, bugetul suportă acum 
această „împovărare", dar cu siguranţă va creşte, toate le vom ştii exact după licitaţie – 
dobândă, perioadă de creditare. 

D-l Ciuciulete întreabă cu ce încurcă dacă am face garantarea împrumutului 50% din 
veniturile proprii şi 50% cu imobiliare? 

D-l Boldor precizează că legislaţia nu permite împrumuturi numai pe impozite şi taxe locale, 
această hotărâre este pentru întocmirea caietului de sarcini. 



D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi „pentru", 3 
abţineri (Flaugiu, Mihăilă, Takacs) şi 2 voturi „împotrivă"(Postelnicu, Macovei) şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.107
Intervine d- Takacs şi arată că riscăm să nu se poată plăti cel puţin salariile, personal sunt 

de acord cu împrumutul dar doream să cunosc condiţiile. 
D-l Boldor precizează că până la 30 % din bugetul local se pot face împrumuturi, din restul 

de 70 % se pot face celelalte cheltuieli ( poate nu vor mai fi bani pentru indemnizaţiile de 
consilieri)., noi trebuie acum să avem licitaţia. 

D-l Ciuciulete solicită ca înainte de licitaţie să se cunoască caietul de sarcini. 
D-l Boldor asigură că se va cunoaşte cu siguranţă caietul de sarcini şi chiar contractul. 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind participarea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „INFOTOUR Jimbolia - 
Senta, cooperare turistică transfrontalieră în regiunea româno-sârbă (INFO 
TOUR Jimbolia - Senta: tourist cooperation in the Romanian and Serbian cross-
border region)". 

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 Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi "pentru" 

şi 3 abţineri (Postelnicu, Pop şi Ciuciulete)şi se adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR.108
D-l Flaugiu prezintă referatul privind participarea Consiliului local al oraşului 

Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanţare la proiectul ou titlul „BANATUL VERDE -
cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi 
Jimbolia ( GREEN BANAT - cross-border environmental cooperation between the twin 
towns Kikinda and Jimbolia). 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Bacă 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-1 Marian şi precizează că există nişte reguli pe fonduri structurale, proiectul îl 

scriem, nu ştim dacă va fi sau nu eligibil, în eventualitatea aprobării se primeşte cam 15-20% 
din valoarea proiectului de la UE, după epuizarea acestor banii se primesc şi până la 30 % din 
valoare, după fiecare fază de lucrare se merge la finanţator cu actele de decontare şi se primesc 
banii. Aici sunt 3 proiecte în care noi am stabilit termene de execuţie diferite, se scriu şi în 
engleză. Împădurirea se va face pe 22 ha, se vor planta chiparoşi de bală şi frasini, se vor ţine 8 
cursuri cu elevii de la şcoala generală, vor participa la plantat 20 copii din Serbia pe lângă cei 25 
de la noi, vor avea loc 3 întâlniri cu experţi din Serbia şi România, este un proiect transfrontalier, 
liderii de proiect sunt cei din Serbia, dar banii se vor primi. 

D-l Ciuciulete întreabă unde se face împădurirea? 
D-l Boldor precizează că zona este deja stabilită , la ieşirea din Jimbolia spre Timişoara pe 

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

adoptă 
 
HOTĂRÂREA NR.109
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 

privind „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 



judeţul Timiş" -localitatea Jimbolia. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu 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 avorabil proiectul de 

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

şi se adoptă. 
 
3HOTĂRÂREA NR. 110
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional 

la Actul Constitutiv şi al Actului Adiţional la Statutul, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.111
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional 

la Actul Constitutiv al operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR. 112
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Jimbolia, prin atribuire 
directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.113 
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate 

privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul 
regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 



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

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

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.114
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să exercite în numele şi pe seama Oraşului Jimbolia 
anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu arată că în plenul şedinţei de comisie nu s-a aprobat, s-a propus să se facă 

dezbateri în plen. 
Intervine d-1 Niţoi arată că este comisia de specialitate şi trebuie să dea un verdict, comisia 

poate fi de acord sau nu, hotărârea se ia în plen. 
D-l Rakoczi precizează că proiectul de hotărâre se avizează favorabil şi de comisia de 

urbanism. 
D-l Takacs precizează că fără raportul comisiei nu se poate discuta hotărâre. 
D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.115
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru 

depozitarea molozului rezultat din construcţii. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Bacă 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-1 Ciuciulete şi întreabă care este impedimentul că se transportă molozul cu 

mijlocul de transport propriu? este HCL prin care se stabileşte unde trebuie dus, să se stabilească 
aici amenzi foarte mari, nu putem restricţiona transportul de moloz numai de anumiţi 
transportatori. 

D-l Boldor arată că unii proprietari de utilaje duc molozul la voia întâmplării şi noi trebuie 
să plătim din nou. 

D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi „pentru", o 
abţinere(Toth) şi l vot ,,împotrivă" (Ciuciulete) şi se adoptă. 

 
HOTĂRÂREA NR.116
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aviz de principiu pentru vizarea PUZ pentru 

extindere, modernizare şi dotare bază sportivă pentru Asociaţia "Clubul de fotbal Marcel 
Baban", care supus la vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind rezilierea dreptului de folosinţă a 
1000 mp teren de către Saftencu Gheorghe şi Saftencu Mărioara şi a 100 mp teren de către 
Smerecinschi Măria situat în Jimbolia, str.Lorena nr.3. 

D-l Postelnicu 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 Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 
şi se adoptă. 

 
HOTĂRÂREA NR.117
D-l Flaugiu prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru 

terenul concesionat ce urmează a fi vândut. 
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 
D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR. 118
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a 

terenului concesionat din Jimbolia, str.M.Eminescu, înscris în CF nr.400460 
nr.topo.400460. 

D-l Postelnicu 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 Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.119 
D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în 

vederea concesionării a terenului situat în Jimbolia, str. Salcîmilor, înscris în CF nr.400488, 
nr.topo.4572/1/2, în suprafaţă de 150 mp . 

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism prin care se avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.120
D-l Flaugiu prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 

aferent imobilului cumpărat în baza Legii nr. l12/1995. 
D-l Pop arată că în şedinţa comisei de urbanism nu s-a avizat favorabil proiectul de 

hotărâre deoarece am stabilit că nu se mai fac atribuiri sau vânzări de terenuri aferente imobilelor 
cumpărate conf. Legii nr. 112/1995, este un proces cu Curtea de conturi pe această temă. 

Intervine d-l Niţoi şi precizează că acest teren este proprietatea privată a oraşului, nu vindem 
ceva ce nu ne aparţine, ce nu este al nostru nu discutăm. S-a votat ulterior ca pentru cele care sunt 
proprietatea oraşului dispunem noi. 

D-l Postelnicu precizează că în acest caz comisia este de acord. 



D-l Takacs întreabă care mai este situaţia cu procesul cu Curtea de conturi, că tot se primesc 
citaţii ? 

D-l Niţoi precizează că este avocat, precedentul judiciar ne va ajuta foarte mult, pe această 
temă sunt procese câştigate, de soluţia finală beneficiază toţi, dacă va fi ceva vom informa. 

D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

D-l Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi „pentru" şi 4 

abţineri (Meszaroş, Postelnicu, Pop şi Macovei) şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.121
D-l Flaugiu prezintă referatul privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia 

la realizarea proiectului "Dezvoltarea capacităţilor de transport persoane în Banatul de 
nord (Development of passenger transportation capacities in Northern Banat)

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 Bacă 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 Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi 

şi se adoptă. 
 
HOTĂRÂREA NR.122
D-l Flaugiu prezintă Informare privind încasarea amenzilor. 
D-l Takacs precizează că dorea să se oglindească activitatea recuperării acestor creanţe. 
D-l Boldor precizează că din informare rezultă acest aspect. 
D-l Flaugiu prezintă Raportul semestrial privind dinamica asistenţilor personali şi 

acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav. 
D-l Bacă prezintă referatul privind spaţiul locativ de stat: 
- Samu loan – titular de contract al ap. din imobilul situate în Jimbolia, str. Spre Sud nr. 

56 - solicită ca nepotul Mateiu Sergiu să fie trecut titular de contract; 
- Orsa Aurora – titular de contract pe ap 3 din imobilul situat Jimbolia, str.Gara Nouă 

nr. 3. 
Supus la vot referatul se aprobă cu unanimitate de voturi. 
In continuare se trece la DIVERSE. 
D-l Postelnicu precizează că trecerea de pe Calea Timişorii şi Negruzzi s-a deformat şi 

propune să se repare. 
D-l Postelnicu arată că stropitul pentru ţânţari nu a avut nici un efect, ba mai mult parcă s-

au îmulţit. 
D-l Boldor precizează că dezinsecţia se va repeta şi s-ar putea să se facă terestru, deoarece 

aerian nu a avut efect. 
D-l Postelnicu propune ca materialele pentru şedinţe să fie gata cu 5 zile înainte de şedinţă, 

să fie timp pentru studierea punctelor de pe ordinea de zi 
D-l Boldor precizează că materialele pentru şedinţe se pregătesc conform legii. 
D-na Csutak arată că sunt obiective în oraş care nu mai au activitate, firma să fie ridicată, 

ex. VULCANIZARE este firma şi activitatea nu mai este, MEZELURI pe str.L.Rebreanu la fel, să 
fie ridicate. 

D-l Tabeică precizează că a discutat cu d-1 Flaugiu şi doresc de comun acord să facă schimb 
la comisii, d-1 Tabeică doreşte la comisia socială şi d-1 Flaugiu la cultură, învăţământ. 

D-l Niţoi propune ca pentru şedinţa următoare să se pregătească proiectul de hotărâre. 



D-l Tabeică propune ca pe terenul din spatele blocului 39 pe str.Mărăşeşti să se amenajeze 
un teren de joacă pentru copii. 

D-l Boldor arată că aici se doreşte să se mai construiască blocuri ANL, mai avem în 
program încă 4 blocuri. 

D-l Tabeică precizează că terasa de pe Mărăşeşti, la Trofin este frumoasă dar acoperişul 
este ca la "un hambar", să se intervină de către serviciul de specialitate, mulţumeşte executivului 
pentru începerea lucrării de la piaţă, amenajarea parcării. 

D-l Boldor arată că în limita fondurilor se vor mai face şi alte lucrări. 
D-l Ciuciulete întreabă ce rol au indicatoarele pe străzi, mai bine zis acele plăcuţe? 
D-l Boldor precizează că s-au făcut în scop publicitar, cine doreşte plăteşte şi contra cost îşi 

face publicitate. 
D-l Mihăilă propune ca următoarele parcări, trotuare să se facă din pavele, arată mult mai 

bine şi în caz de nevoie se poate interveni uşor. 
D-l Boldor arată că s-au făcut toate în limita fondurilor, s-a considerat că parcările sunt 

necesare, s-a avut în vedere tot. 
D-l Postelnicu precizează că bordurile folosite sunt prea mari, mulţi şi-au distrus maşina în 

bordură, puteau să fie mai mici. 
D-l Boldor precizează că borduri s-au pus numai la intrări, să nu se parcheze şi să blocheze 

intrarea în curte. 
D-l Flaugiu precizează că sifoanele folosite sunt prea mici, sunt de pardoseală. 
D-l Boldor precizează că sunt pentru apele pluviale. 
Intervine d-1 Meszaroş şi informază că s-a făcut recepţia lucrării de Ia sala de sport de la 

ştrand şi a fost desemnat membru în comisie. S-a anunţat că va începe recepţia la ora 14,00 şi când 
ne-am dus acolo mai bine de jumătate era recepţionată. La întrebarea dacă le place cum arată ne-au 
replicat că am avut timp 2 ani să reclamăm ce nu este bine, constructorul nu a stat de vorbă cu 
nimeni. 

Noi nu am semnat nimic, au promis că în 2 săptămâni vor remedia deficienţele semnalate 
de noi, dar consider că la orice lucrare trebuie avut în vedere calitatea . Mai sunt lucrări 
recepţionate care se distrug, ex. Faţada de la şcoala agricolă. 

D-l Boldor arată că trebuie văzut ce s-a făcut - reparaţie capitală sau curentă. 
D-l Meszaroş precizează că firmele lucrează cu oameni necalificaţi. 
D-l Boldor arată că nu este atribuţia consiliului cu ce oameni lucrează firmele în oraş, în 

construcţii lucrează şi necalificaţi. 
D-l Ciuciulete întreabă cine execută auditul la primărie? 
D-l Boldor arată că este o firmă. 
D-l Niţoi arată că este firma FURDUI cu prestări servicii. 
D-l Ciuciulete arată că acum 2 luni a solicitat o informare privind rezolvarea sarcinilor din 

raportul Curţii de conturi şi nu s-a făcut nimic. 
D-l Boldor se obligă să prezinte informarea până la 31.12.a.c. şi asigură că aşa cum s-a 

stabilit în procesul verbal se respectă toate termenele. 
D-l Ciuciulete arată că de 6 luni tot vrea să ştie ce este cu terenul care 1-a dat Krutsch la 

primărie, cine-1 lucrează? Dar nu a reuşit să afle, doreşte să ştie cine îl lucrează şi câţi bani intră la 
primărie. 

D-l Ciuciulete întreabă care mai este situaţia cu terenul de la turnătorie, METAL GUSS? 
D-l Niţoi precizează că s-a primit o citaţie, firma a acţionat în instanţă pentru anularea 

contractului de vânzare-cumpărare. 
D-l Ciuciulete precizează că se discută în oraş despre amplasarea unor "MORI DE 

VÂNT", unde se fac şi cine se ocupă de această activitate ? 
D-l Boldor precizează că se ocupă o firmă, au făcut un proiect, la început închiriază 

suprafeţe mai mari de teren şi după amplasare suprafaţa se reduce, relaţii mai multe poate să ofere 
d-1 Doru Călina. 

D-l Bancă arată că există solicitări din partea mai multor cetăţeni, că la ora schimbului la 
CRH carosabilul e plin de biciclişti, ar trebui să se facă o trecere specială. 

D-l Boldor arată că se doreşte ca în proiectul cu pista de biciclete să se facă şi pasarela către 



CRH, se aşteaptă proiectul. 
D-l Bacă propune să se ia legătura cu agenţii de poliţie să dirijeze cât de cât circulaţia în 

zonă la orele de schimb. 
D-l Postelnicu întreabă care va fi programul pentru "Zilele jimboliene"? 
D-l Boldor precizează că deocamdată nu se ştie, probabil se va face o şedinţă extraordinară, 

cu siguranţă fiecare consilier va primi un program. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-1 Flaugiu 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. 
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