
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
Privind participarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului “Pompieri  fără frontiere – Cooperarea unităţilor voluntare 
de pompieri din Banatul de Nord şi microregiunea Banat Ripensis”( 
Firemen without frontiers – Cooperation of voluntary fire brigades in 
North Banat and Banat Ripensis micro Region). 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.6392 din 24 iulie 2009 al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune participarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectului “Pompieri  fără frontiere – Cooperarea unităţilor voluntare de 
pompieri din Banatul de Nord şi microregiunea Banat Ripensis”( Firemen without 
frontiers – Cooperation of voluntary fire brigades in North Banat and Banat 
Ripensis micro 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 “Pompieri  fără frontiere – Cooperarea unităţilor voluntare de 
pompieri din Banatul de Nord şi microregiunea Banat Ripensis”( Firemen without 
frontiers – Cooperaton of voluntary fire brigades in North Banat and Banat 
Ripensis micro Region) . 

Art.2. – Se aprobă  cheltuielile totale generate de proiectul “Pompieri  
fără frontiere – Cooperarea unităţilor voluntare de pompieri din Banatul de Nord şi 
microregiunea Banat Ripensis”( Firemen without frontiers – Cooperaton of 
voluntary fire brigades in North Banat and Banat Ripensis micro Region) , în sumă 
de 106.849 euro. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării acestui proiect în valoare de 106.849 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 2.137 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. 124 din 27 iulie   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Mihăilă Timotei 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  6361 din 27 iulie  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 23 IULIE  2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier  Mihăilă Timotei 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi :12 

Au absentat : d-l Bill Zoltan, d-l Flaugiu Pavel, d-l Macovei Bogdan, d-l Meszaroş Ştefan,    
d-l Takacs Mihai şi d-l Vânătoru Nicolae. 
      
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 

realizarea proiectului transfrontalier IPA SERBIA-ROMÂNIA „ Pompieri fără 
frontiere – cooperare între brigăzile voluntare de pompieri din Banatul de Nord 
şi Microregiunea Banat Ripensis”. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.124 cu unanimitate de voturi 
 
 
 
. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

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

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

din  cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12,absentează d-l Bill Zoltan , d-l Flaugiu 
Pavel, d-l Macovei Bogdan, d-l Meszaroş Ştefan, d-l Takacs Mihai şi d-l Vânătoru 
Nicolae . 

În continuare d-l Boldor prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia 
la realizarea proiectului transfrontalier IPA SERBIA-ROMÂNIA „ Pompieri 
fără frontiere – cooperare între brigăzile voluntare de pompieri din 
Banatul de Nord şi Microregiunea Banat Ripensis”. 

2. Propuneri de acordare a medaliilor şi diplomelor „PRO JIMBOLIA” pe anul 
2009. 

 
D-l Niţoi precizează că preşedintele de şedinţă, d-l Falugiu Pavel absentează şi 

urmează a fi propus preşedinte de şedinţă următorul consilier, în ordinea alfabetică, cel 
care este prezent, d-l Mihăilă Timotei. 

Propunerea  supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi şi  adoptă  
HOTĂRÂREA NR.123 
 
D-l Mihăilă  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 
           D-l Mihăilă prezintă referatul  privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului transfrontalier IPA SERBIA-ROMÂNIA               
„ Pompieri fără frontiere – cooperare între brigăzile voluntare de pompieri din Banatul 
de Nord şi Microregiunea Banat Ripensis”.

 D-l Niţoi precizează că fiind o şedinţă extraordinară convocată „adhoc” deoarece 
partenerul sârb, care este de fapt managerul proiectului,  a urgentat adoptarea acestui 
proiect de hotărâre, în situaţia câştigării acestui proiect pentru o perioadă de 15-20 de ani 
la pompieri nu vom mai avea nevoie de investiţii, ba mai mult vom fi mult mai dotaţi 
decât alte servicii similare, comisiile nu au avut şedinţe şi discuţiile se vor purta în plen. 

Nefiind discuţii d-l Mihăilă  supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă 
cu unanimitate de voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.124 
D-l Mihăilă prezintă propunerile executivului pentru acordarea medaliilor şi 

diplomelor „PRO JIMBOLIA”. 
1. D-l Halasz Francisc –  inspector general la Inspectoratul şcolar judeţean Timiş; 
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2. D-l Maliţa Ioan – director general Autoritatea Naţională de Drumuri – Direcţia 
Regională Timiş; 

3. D-l Cseke Attila-Zoltan – senator UDMR, fost Secretar de Stat la Secretariatul 
General al Guvernului. 

D-l Ciucilete solicită argumente pentru care au fost propuse aceste persoane. 
D-l Boldor prezintă pe fiecare – datorită d-lui Halasz sunt toate investiţiile pentru 

unităţile de învăţământ în Jimbolia; d-l Maliţa ne-a sprijinit în tot ce însemană reabilitare 
drumuri şi trotuare în Jimbolia, iar d-l Cseke, prin funcţia pe care a deţinut-o ne-a 
sprijinuit în tot ce a depins de dumnealui pentru atragerea de fonduri, numai pentru spital 
a adus în Jimbolia 15 miliarde lei, a fost de două ori în Jimbolia. 

D-l Ciuciulete întreabă dacă nu şi-au făcut numai datoria pentru care erau plătiţi? 
D-l Niţoi precizează că fiecare îşi face datoria, nu avea nici o obligaţie faţă de 

Jimbolia, mai erau şi alte localităţi. 
D-l Boldor precizează că d-l Cseke ce a făcut pentru spitalul nostru, nu avea nici o 

obligaţie. Tot ce s-a făcut pentru Jimbolia a făcut fostul guvern, ce se va face în 
continuare vom vedea, acum este alt guvern şi de fiecare dată putem acorda medalii şi 
diplome la cei care ne sprijină, vor fii alţii în fiecare an. 

D-l Niţoi precizează că acestea sunt propunerile d-lui primar, ale executivului, dar 
lista este deschisă,  acestea sunt propuneri, hotărârea se va lua într-o altă şedinţă. 

D-l Mihăilă arată că nemaifăcându-se alte propuneri se spun la vot cele 3 
propuneri care se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l 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. 
      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
   Mihăilă Timotei 

   
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  
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