
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind  participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.    din 30 iulie 2009 al Serviciului Integrea Europeană 

prin care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia din cadrul PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL REGIONAL (P.O.R.), având ca obiect principal modernizarea 
centrului civic din oraşul Jimbolia, cu accent pe reabilitarea Conacului Csekonics, atatuii 
Sf. Florian şi a statuii Dr. Diell; 

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 participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 

realizarea proiectului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia. 
  Art.2.  –  Se însuşesc de Consiliul local cheltuielile generate de 
implementarea proiectului “Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”, în sumă de  
12.079.230,66   lei. 
  Art.3. –  Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării proiectului cu titlul “Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia” în 
valoare de 12.079.230,66 lei, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 
  Art.4. –  Se alocă din bugetul local, cota de cofinanţare a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia, în sumă de 203.000,00 lei, reprezentând 2,0058% pentru proiectul 
“Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”. 
  Art.5. –  Se alocă din bugetul local suma de 30.000,00 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile şi suma de1.928.616,66  lei, reprezentând TVA aferent proiectului 
“Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”.  

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. 125 din 3 august   2009            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Mihăilă Timotei 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Modernizarea 
centrului civic în oraşul Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.6607 din 31 iulie 2009 al Serviciului 

Urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea studiului 
de fezabilitate  pentru Modernizarea centrului civic în oraşul Jimbolia; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. –  Se aprobă studiul de fezabilitate pentru Modernizarea 

centrului civic 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; 

 
 
 
  
 
Nr. 126 din 3 august   2009           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Mihăilă Timotei 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
HOTĂRÂREA 

 
privind abrogarea hotărârilor 110 şi 111 din 12 noiembrie 2008 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.6566 din 31 iulie 2009 al Serviciului Administraţie 

publică locală prin care se propune abrogarea hotărârilor Consiliului local al oraşului 
Jimbolia nr. 110 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
Modernizarea centrului civic al oraşului Jimbolia şi nr. 111 din 12 noiembrie 2008 
privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului 
Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia ; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se  abrogă hotărârile Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 110 

din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Modernizarea 
centrului civic al oraşului Jimbolia şi 111 din 12 noiembrie 2008 privind participarea 
Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului Modernizare centru civic în 
oraşul Jimbolia ; 

 
Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică : 

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

- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului de Integrare Europeană; 
- Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

 
 
 
 
 
Nr. 127 din 3 august   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Mihăilă Timotei 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea punerii la dispoziţia exclusivă a  SC AQUATIM SA a 
unor terenuri, în vederea realizării staţiei de epurare şi a extinderii 
gospodăriei de apă, din proiectul “Extinderea şi modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”-oraşul Jimbolia. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.6557 din 30 iulie 2009 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea punerii la dispoziţia exclusivă a  
SC AQUATIM SA a unor terenuri, în vederea realizării staţiei de epurare şi a extinderii 
gospodăriei de apă, din proiectul “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş”-oraşul Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit. “a” pct. (14) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. –  Se aprobă punerea la dispoziţia exclusivă a  SC AQUATIM SA a 

unor terenuri, în vederea realizării staţiei de epurare şi a extinderii gospodăriei de apă, din 
proiectul “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Timiş”- oraşul Jimbolia şi anume: 

- teren în suprafaţă de 7.893 mp, identificat cu nr. topo Cc 369/2 Jimbolia pe 
care se află staţia de epurare ce urmează a fi modernizată (atât terenul cât şi 
construcţiile se află în domeniul public al oraşului Jimbolia, în conformitate 
cu HG. 977/2002, Anexa 7- poziţia 63); 

- teren în suprafaţă de 7.713 mp, înscris în CF nr. 400328 Jimbolia şi 
identificat cu nr. topo. 400328, destinat extinderii staţiei de epurare existentă 
( terenul este proprietatea oraşului Jimbolia în administrarea Consiliului local 
al oraşului Jimbolia, urmând să se facă demersurile de trecere în domeniul 
public al oraşului Jimbolia); 

-  teren în suprafaţă de 400 mp, înscris în CF nr. 6290 Jimbolia, identificat cu 
nr. topo. 4539, destinat amplasării forajului pentru apă potabilă-F9 ( terenul 
se află în domeniul public al oraşului Jimbolia, în conformitate cu HG 
977/2002, Anexa 7- poziţia 151, urmând a se efectua operaţiunile de dezlipire 
pentru acest teren). 

 
Art.6. – 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; 
- SC Aqatim SA; 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

 
Nr.  128  din 03 august   2009        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Mihăilă Timotei 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrarea 
“Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiş- oraşul Jimbolia”. 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  nr.6558 din 30 iulie 2009 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
privind lucrarea “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiş-oraşul Jimbolia ”; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d”; alin.(6) lit “a” pct. (11) şi art. 
45 alin (2) lit. “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi 
actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. –  Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind lucrarea 

“Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş- oraşul 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 şi amenajarea teritoriului; 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

 
 
  
 
Nr.  129    din 03 august   2009            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Mihăilă Timotei 

CONTRASEMNEAZĂ  
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  6476 din 3 august  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 3 AUGUST  2009 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier  Mihăilă Timotei 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 13,  
      Au absentat: D-L Boldor Augustin, d-şoara Cîrlig Danila, d-l Flaugiu Pavel şi d-l Takacs 
Mihai. 
 

 
      
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului „Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.125 cu unanimitate de voturi 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 

„Modernizarea centrului civic în oraşul Jimbolia”. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.126 cu unanimitate de voturi. 
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului local al oraşului 

Jimbolia. 
      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.127 cu unanimitate de voturi 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţia exclusivă a firmei SC 

AQUATIM SA a unor terenuri, în vederea realizării staţiei de epurare şi a extinderii 
gospodăriei de apă, din proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”- oraşul Jimbolia. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.128 cu unanimitate de voturi 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea 

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

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.129 cu unanimitate de voturi 
 
 
 
. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 3 august 2009 şedinţa extraordinară a Consiliului local al 
oraşului Jimbolia. 

D-l Kaba, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 
17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13, absentează D-L Boldor Augustin, d-şoara Cîrlig 
Danila, d-l Flaugiu Pavel şi d-l Takacs Mihai.. 

În continuare d-l Kaba  prezintă  
ORDINE DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului „Modernizare centru civic în oraşul 
Jimbolia”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
„Modernizarea centrului civic în oraşul Jimbolia”. 

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului local al 
oraşului Jimbolia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţia exclusivă a firmei 
SC AQUATIM SA a unor terenuri, în vederea realizării staţiei de epurare şi a 
extinderii gospodăriei de apă, din proiectul „Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”- oraşul 
Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrarea „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiş”- oraşul Jimbolia. 

D-l Kaba informează că săptămâna trecută s-au depus 4 proiecte. Jimbolia este 
manager de proiect la unul, cel cu INFOTOUR, la celelate trei este partener, manager de 
proiect fiind localitatea Kikinda. Am  solicitat convocarea consiliului în şedinţă 
extraordinară, deoarece am aflat că Primăria Tmişoara scrie un proiect pe modernizare 
centru civic şi dacă ei îl depun înaintea noastră vor lua toţi banii care mai sunt pe aceste 
proiecte, dorim să fim cu “un pas înainte”.  

Conform Hotărârii nr.123 din 27 iulie 2009 preşedinte de şedinţă este d-l Mihăilă 
Timotei. 

D-l Mihăilă  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

D-l Mihăilă prezintă referatul privind participaea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia. 

Intervine d-l Ciuciulete şi arată că s-a mai discutat despre acest proict, ne-aţi 
informat că nu s-a aprobat pentru mici „chichiţe”, depunem din nou? 

D-l Kaba precizează că nu s-a aprobat deoarece a avut valoare prea mare, am dorit 
să reabilităm tot centrul, acum modificăm cifrele şi rescriem proiectul, cu mici 
modificări. 

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

HOTĂRÂREA NR.125 
D-l Mihăilă prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate 

pentru proiectul Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia. 



 2

D-l Kaba precizează că este legat de pct.1. 
Nemaifiind alte discuţii d-l Mihăilă supune aprobării proiectul de hotărâre care se 

aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă 
HOTĂRÂREA NR.126
D-l Mihăilă prezintă referatul privind aprogarea hotărârilor nr.110 şi 111 din 

12 noiembrie 2008. 
D-l Niţoi precizează că este vorba de hotărârile privind aprobarea studiului de 

fezabilitate şi participarea consiliului local la proiectul Modernizare centru civic în oraşul 
Jimbolia adoptate în 2008. 

D-l Ciuciulete arată că s-au aprobat multe astfel de hotărâri – participare la 
diferite proiecte  şi solicită o informare privind stadiul realizării acestor proiecte şi 
banii cheltuiţi pentru aceste proiecte. 

D-l Niţoi asigură că pentru următoarea şedinţă ordinară se va face o astfel de 
informare de către Serviciul  Integrare Europeană. 

D-l Mihăilă supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.127 
D-l  Mihăilă prezintă referatul privind aprobarea punerii la dispoziţia 

exclusivă a firmei SC AQUATIM SA a unor terenuri, în vederea realizării staţiei de 
epurare şi a extinderii gospodăriei de apă, din proiectul „Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”- 
oraşul Jimbolia. 

D-l Niţoi precizează că proiectele de hotărâri de la pct.4 şi 5 fac parte din pachetul 
de hotărâri pentru AQUATIM. 

D-l Pop precizează că au fost discuţii privind termenul de „punere la dispoziţie”. 
D-l Niţoi arată că juridic vorbind nu este termenul potrivit, dar aşa se solicită la 

scrierea proiectelor, am primit modelul de hotărâre, este „folosinţă gratuită”, finanţatorul 
vrea să se asigure că terenul este liber de orice sarcini. 

D-l Mihăilă supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.128 
D-l Mihăilă prezintă referatul privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru lucrarea „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş”- oraşul Jimbolia. 

D-l Toth întreabă ce reprezintă „indicatori tehnico-economici”? 
D-l Niţoi precizează că în şedinţa ordinară din luna iulie s-au adoptat mai multe 

hotărâri privind SC AQUATIM SA , aceşti indicatori au fost aprobaţi într-o hotărâre, dar 
pentru scrierea proiectului este necesară o hotărârea separat cu indicatorii tehnico-
economici, aşa solicită cei de la Buxelles. 

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

HOTĂRÂRA NR.129 
 Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Mihăilă 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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