
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 
  privind modificarea şi completarea  comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Ţinând cont de prevederile art.15 din O.G.nr.35/2002; 
In temeiul prevederilor art. 54 şi art.45 din  Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art.1. – Se modifică şi completează comisiile de specialitate ale 

Consiliului local, după cum urmează :  
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO- FINANCIARE 
 
             va avea următoarea componenţă : 

1. D-L BILL ZOLTAN- PREŞEDINTE 
2. D-ŞOARA CÎRLIG DANIELA 
3. D-L TAKACS MIHAI 
4. D-L CIUCIULETE PETRU 
5. D-L VÂNĂTORU NICOLAE 
 

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, 
PROTECŢIA MEDIULUI , TURISM ŞI AGRICULTURĂ
 

  va avea următoarea componenţă : 
1. D-L RAKOCZI GHEORGHE- PREŞEDINTE 
2. D-L MESZAROS ŞTEFAN 
3. D-L POP EUGEN-CONSTANTIN 
4. D-L POSTELNICU DARIUS-ANDREI 
5. D-L BOLDOR AUGUSTIN 
 

COMISIA PENTRU INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, 
CULTE,  ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, TINERET ŞI SPORT  
 
            va avea următoarea componenţă : 

1. D-L VÂNĂTORU NICOLAE- PREŞEDINTE 
2. D-L FLAUGIU PAVEL 
3. D-NA CSUTAK BARBARA-MATILDA 
4. D-L MACOVEI BOGDAN 
5. D-L TOTH GABOR 

 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ, PROTECŢIE 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

 
va avea următoarea componenţă : 



1.  D-L BÂCĂ IOAN- PREŞEDINTE 
2. D-L MIHĂILĂ TIMOTEI 
3. D-L TABEICĂ NECULAI 
4. D-L BOLDOR AUGUSTIN 
5. D-L TOTH GABOR 

Art.2. –Cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.115/20.11.2008.  
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Celor prevăzuţi la art.1 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  

 
 
Nr. 131  din 20 august 2009             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Flaugiu Pavel 
 
     CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETAR, 
            Ionel Niţoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
privind acordul de participare a oraşului Jimbolia în Grupul European de 
Cooperare Teritorială cu Răspundere limitată BANAT-TRIPLEX CONFINIUM 
(GECT BANAT-TRIPLEX CONFINIUM) 

Consiliul Local al Oraşului Jimbolia; 
Văzând expunerea de motive  a primarului oraşului Jimbolia,precum şi referatul  

   Serviciului Integrare europeană,relaţii publce,resurse umane din cadrul Primăriei oraşului 
Jimbolia prin care se propune emiterea  acordului de participare a oraşului Jimbolia în 
Grupul European de Cooperare Teritorială cu Răspundere Limitată Banat-Triplex 
Confiunium (GECT BANAT –TRIPLEX CONFINIUM); 

Văzând prevederile OUG nr.127/2007 privind Gruparea Europeană de Cooperare 
Teritorială, aprobată şi modificată de Legea nr.52/2008; 

În temeiul prevederilor art.15, 36 alin.(7) lit.”c” şi art.45 din  Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1.-  Se dă acordul de participare a oraşului Jimbolia în Grupul European de 

Cooperare Teritorială cu răspundere limitată Banat-Triplex Confinium (GECT BANAT-
TRIPLEX CONFINIUM) ce urmează a se înfiinţa în zona graniţei triple româno-
maghiare-sârbe. 

Consiliul Local al Oraşului Jimbolia manifestă astfel intenţia de participare în tipul 
de structură GECT prevăzut în alin.(1), angajându-se pentru achitarea cotizaţiei prevăzute 
în statut. 

Art.2. – Se împuterniceşte primarul oraşului Jimbolia, d-l Kaba Gábor, pentru 
semnarea prevederilor Convenţiei, a altor documente legate de înfiinţarea GECT precum 
şi pentru obţinerea avizului de participare din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor – autoritate de notificare conform OUG nr.127/2007. 

Art.3. – Se împuterniceşte primarul oraşului Jimbolia, d-l Kaba Gábor, în vederea 
asigurării condiţiilor necesare realizării  premiselor de resurse umane şi materiale pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute la art.1 şi 2.  
        Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios   
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
-  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 
-     Ministerului Afacerilro Externe 
- Ministreului Administraţiei şi Internelor 
- cetăţenilor prin afişare şi presă 

 
Nr. 132 din 20 august 2009                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              
         Flaugiu Pavel 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

                                                   Niţoi Ionel 



      
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona de locuinţe cu 

funcţiuni complementare, intravilan Jimbolia, Calea Mărăşeşti – 
str.Constantin Brâncoveanu  - Str.Spre Nord – str. Uzinei – str.Peter Jung 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 
Văzând referatul nr.6752 din 6 august 2009  prin care se propune aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal pentru zona de locuinţe cu funcţiuni complementare, intravilan 
Jimbolia, Calea Mărăşeşti – str.Constantin Brâncoveanu  - Str.Spre Nord – str. Uzinei – 
str.Peter Jung care tratează soluţii tehnice pentru terenul înscris în CF nr.400232 Jimbolia 
şi identificat cu nr.topo.298-300/2, 301, 302, 303/2, 304, 305-306/2 şi CF nr.400236 
Jimbolia, nr.topo.292/1/1/2/2, 292/1/1/1/3 în suprafaţă de 44.238 ha  , situat în partea de 
nord a oraşului Jimbolia, în intravilan şi se învecinează cu strada Calea Mărăşeşti în 
partea de nord, strada Uzinei , respectiv str.Peter Jung la vest, cu strada Spre Nord în 
partea de sud şi cu strada Constantin Brâncoveanu la est. 

Ţinând cont de prevederile art.45.lit.”b” din Legea nr.350/2001, privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;  

În temeiul prevederilor 36 alin.(5) lit.”c” şi art.45 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE  
Art.1 – Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal pentru zona de locuinţe cu 

funcţiuni complementare, intravilan Jimbolia, Calea Mărăşeşti – str.Constantin 
Brâncoveanu  - Str.Spre Nord – str. Uzinei – str.Peter Jung care tratează soluţii tehnice 
pentru terenul înscris în CF nr.400232 Jimbolia şi identificat cu nr.topo.298-300/2, 301, 
302, 303/2, 304, 305-306/2 şi CF nr.400236 Jimbolia, nr.topo.292/1/1/2/2, 292/1/1/1/3 în 
suprafaţă de 44.238 ha  , situat în partea de nord a oraşului Jimbolia, în intravilan şi se 
învecinează cu strada Calea Mărăşeşti în partea de nord, strada Uzinei , respectiv str.Peter 
Jung la vest, cu strada Spre Nord în partea de sud şi cu strada Constantin Brâncoveanu la 
est.  

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală; 
- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol, 
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        Flaugiu Pavel 
        
     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETAR, 
                                                                    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind alipirea parcelelor cu nr.topo.1308/2 (în suprafaţă de 300 mp) din 
CF nr.400362 Jimbolia, nr.topo.1308/1/1/3(în suprafaţă de 300 mp) din 
CF 400363 Jimbolia şi nr.topo.1308/1/1/1/1/2 ( în suprafaţă de 300 mp.) 
din CF 400361 Jimbolia.- 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.5877 din 6 august 2009  al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune alipirea parcelelor cu 
nr.topo.1408/1 (în suprafaţă de 300 mp) din CF nr.400362 Jimbolia, nr.topo.1308/1/1/3 
(în suprafaţă de 300 mp) din CF 400363 Jimbolia şi nr.topo.1398/1/1/1/1/2 ( în suprafaţă 
de 300 mp.) din CF 400361 Jimbolia; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă alipirea parcelelor cu nr.topo.1308/2 (în suprafaţă de 

300 mp) din CF nr.400362 Jimbolia, nr.topo.1308/1/1/3(în suprafaţă de 300 mp) din CF 
400363 Jimbolia şi nr.topo.1308/1/1/1/1/2 ( în suprafaţă de 300 mp.) din CF 400361 
Jimbolia . 

Parcelele de teren  menţionate la alin.(1) sunt proprietatea Statului Român, 
fiind în administrarea Consiliului local al   oraşului Jimbolia. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului – 
judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 
- Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 

 
 
Nr.  134  din 20 august 2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
       Flaugiu Pavel 
 
   CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR, 
    Niţoi Ionel  
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea amplasării de blocuri de locuinţe pentru tineret destinate 
închirierii (blocuri ANL) pe terenul din Jimbolia, str.Calea Mărăşeşti nr.5 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6805 din 7 august 2009 al serviciului urbanism prin care 

se propune aprobarea amplasării de blocuri de locuinţe pentru tineret destinate închirierii 
(blocuri ANL) pe terenul din Jimbolia, str.Calea Mărăşeşti nr.5, înscris în CF nr.7499 
Jimbolia, nr.topo.1197, în suprafaţă de 2.209 mp ; 

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 amplasarea  de blocuri de locuinţe pentru tineret 

destinate închirierii (blocuri ANL) pe terenul din Jimbolia, str.Calea Mărăşeşti nr.5, 
înscris în CF nr.7499 Jimbolia, nr.topo.1197, în suprafaţă de 2.209 mp. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Seviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- compartimentului administraţie publică locală; 
- serviciului urbanism  
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind schimbarea destinaţiei unor imobile din oraşul Jimbolia din spaţii 
cu altă destinaţie decât cea de locunţă (centrale termice) în spaţii locative. 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6803/7 august 2009 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune schimbarea destinaţiei unor 
imobile din oraşul Jimbolia din spaţii cu altă destinaţie decât cea de locunţă (centrale 
termice) amplasate pe strada Republicii, în zona Gării cuopprinse în CF nr.7671, 
nr.topo.15003, respectiv str.Calea Mărăşeşti, cuprinse în CF nr.7898 nr.topo.311, 1199,  
în spaţii locative; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilelor cu altă destinaţie 

decât cea de locunţă (centrale termice) din Jimbolia, amplasate pe strada Republicii, în 
zona Gării cuprinse în CF nr.7671, nr.topo.15003, respectiv str.Calea Mărăşeşti, cuprinse 
în CF nr.7898 nr.topo.311, 1199,  în spaţii locative. 

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; 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                      SECRETAR, 
           Niţoi Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea întabulării imobilelor din oraşul Jimbolia, str.Calea 
Mărăşeşti nr.14/A, respectiv 14/B având destinaţia de bloc de locuinţe 
pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL).- 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
               Văzând referatul nr.6806 din 7 august 2009 al serviciului urbanism, amenajarea 
teritoriului şi registrul agricol prin care se propune aprobarea întabulării imobilelor din 
oraşul Jimbolia, str.Calea Mărăşeşti nr.14/A, respectiv 14/B având destinaţia de bloc de 
locuinţe pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL) , construite pe terenurile înscrise 
în CF nr.2053 şi identificate cu nr.topo.305/1/1/1/3 şi 305/1/1/1/4; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă întabularea imobilelor din oraşul Jimbolia, str.Calea 

Mărăşeşti nr.14/A, respectiv 14/B având destinaţia de bloc de locuinţe pentru tineret 
destinate închirierii (bloc ANL) construite pe terenurile înscrise în CF nr.2053 şi 
identificate cu nr.topo.305/1/1/1/3 şi 305/1/1/1/4. 

Aceste imobile conţin un total de 40 apartamente(câte 20 de apartamente pe 
fiecare scară de bloc) şi au fost construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi 
predate Primăriei oraşului Jimbolia. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 
- Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios 
administrativ aInstituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Cetăţenilor prin afişare 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind aprobarea apartamentării imobilelor din Jimbolia, str.Calea 
Mărăşeşti nr.14/A, respectiv 14/B avâmnd destinaţia de locuinţe pentru 
tineret destinate închirierii (bloc ANL). 
 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.6804/7 august 2009 al Serviciului urbanism, 

amenajare teritorială şi registrul agricol,  prin care se propune aprobarea  apartamentării 
imobilelor din Jimbolia, strada Calea Mărăşeşti nr.14/A, respectiv nr.14/B având 
destinaţia de locuinţe pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL); 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se aprobă apartamentarea imobilelor din Jimbolia, str.Calea 

Mărăşeşti nr.14/A, respectiv 14/B care conţin 40 apartamente (câte 20 de apartamente pe 
fiecare scară) care au fost construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe 
terenurile înscrise în CF 2053 Jimbolia, identificate cu nr.topo.305/1/1/1/3, 305/1/1/1/4 şi 
predate Primăriei 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; 
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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, cuprins în CF nr.400468, nr.topo.400468 în suprafaţă de 258 mp pentru 
construire garaj auto  

 
Consiliul local al orasului Jimbolia;  
Văzând referatul nr.3814  din 28 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, cuprins în CF nr.400468, 
nr.topo.400468, în suprafaţă de 258 mp pentru construire garaj auto; 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.400468, nr.topo.400468, în suprafaţă de 258 mp pentru construire garaj 
auto . 
                         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 
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        Flaugiu Pavel   
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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.6465 din 28 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. 

DENUMIREA 
CONCESIONA-
RULUI 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 

JIMBOLIA 1 BRÂNDUŞOIU 
DAN-TITUS Sediu grupă 

vânătoare 

 
40019
3 

 
40019
3 

 
D 

 
15.07.20
09 

 
650 

 
21.757 

 
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. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

privind vânzarea , fără licitaţie publică, a terenului concesionat situat în  
Jimbolia, nr.CF 400193 , în suprafaţă de 650 mp. 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 

nr. 5887 din 28 iulie 2009  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaţie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, identificat prin CF nr.400193, top.400193 în suprafaţă de 650 mp. 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.  JIMBOLIA, CF.400193, 
nr.topo.400193 

BRÂNDUŞOIU 
DAN-TITUS 

650 mp. 21.769 (7,94 
euro/mp) 

 
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  ; 
- Bânduşoiu Dan-Titus 
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    CONTRASEMNEAZĂ, 
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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.6899 din 11 august 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. 

DENUMIREA 
CONCESIONA-
RULUI Obiectivul 

construit 
 
 

Nr. 
CF 

Nr. 
Top 

Zon
a 
de 
înca-
drare 
a 
tere-
nulu
i 

Data 
întoc-
mirii 
raportu-
lui de 
evalua-re 

Supra- 
faţa 
totală a 
tere-
nului  
   (mp) 

Valoarea 
totală 
     (lei) 
fără TVA 

Str.Recoltei 
nr.6/B 

1 GARTNER 
LAVINIA 

Clădire de 
locuit P+M şi 
anexe 
gospodăreşti 

 
40008
6 

 
4431/1-
2 

 
C 

 
08.08.20
09 

 
324 

 
11.760 

 
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. 142 din 20 august 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 situat în  
Jimbolia, nr.CF 400086, nr.topo.4431/1-2 , în suprafaţă de 324 mp. 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând Hotărârea Consiliului local Jimbolia nr.103/31.10.2000 şi referatul 

nr. 6899 din 11 august 2009  al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul 
agricol prin care se propune vânzarea , fără licitaţie publică, a terenului concesionat din 
Jimbolia, identificat prin CF nr.400086, top.4431/1-2  în suprafaţă de 324 mp. 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.  JIMBOLIA, str.Rcoltei 
nr.6/B , CF.400086, 
nr.topo.4431/1-2 

GARTNER 
LAVINIA 

324 mp. 11.760 (8,62 
euro/mp) 

 
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  ; 
- D-nei Gartner Lavinia 
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          SECRETAR, 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA 
 

Privind participarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului 
integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc Dr.Karl Diel Jimbolia . 

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând  referatul  din 7062 din 18 augus 2009 al Serviciului Integrare 

Europeană prin care se propune participarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului integrat de 
specialitate al Spitalului orăşenesc Dr.Karl Diel 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  Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului integrat 
de specialitate al Spitalului orăşenesc Dr.Karl Diel Jimbolia. 

Art.2. – Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie. 
Art.3. - Se aprobă  cheltuielile totale generate de proiectul Reabilitarea, 

modernizarea, echiparea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului 
orăşenesc Dr.Karl Diel Jimbolia, în sumă de 4.851.050,47 lei. 

Art.4. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare 
implementării acestui proiect în valoare de 4.851.050,47 lei, în condiţiile rambursării 
(decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  

Art.5. – Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia suma de 81.145,00 lei,   reprezentând 2 % pentru implemnetarea 
acestui proiect. 

Art.6. – Se aprobă cheltuielile neeligibile în sumă de 19.289,00 lei şi  a  
TVA–ului în valoare de 774.537,47 lei, în condiţiile în care TVA-ul aferent  cheltuielilor 
eligibile va fi rambursat de AM POR.. 

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

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Compartimentului  administraţie publică locală   ; 
- Serviciului Integrare Europeană 
- cetăţenilor prin afişare şi presă  
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CONTRASEMNEAZĂ  
      SECRETAR, 
      Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 

HOTĂRÂREA  
Privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr.400289  
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.7106 din 20 august  2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune dezlipirea  imobilului 
înscris în CF nr.400289 Jimboli, nr.topo.400289, având o suprafaţă de 73593 mp. în două 
parcele după cum urmează:   

- nr.topo.nou 400631   în suprafaţă de 40593 mp; 
- nr.topo.nou 400632 în suprafaţă de  37702 mp; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. – Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr.400289 Jimboli, 
nr.topo.400289, având o suprafaţă de 73593 mp. în două parcele după cum urmează:   

- nr.topo.nou 400631   în suprafaţă de 40593 mp; 
- nr.topo.nou 400632 în suprafaţă de  37702 mp; 
Terenurile  menţionate  mai sus au ca şi categorie de folosinţă curţi-construcţii 

şi fac parte din intravilanul oraşului Jimbolia.  
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
- Compartimentului administraţie publică locală; 
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol; 
- Cetăţenilor prin afişare 
 

Nr. 145  din 20 august  2009           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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   CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR.  6897 din 20 august  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 20 AUGUST  2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier  Flaugiu Pavel  
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi 12 
      Au absentat :. d-l Bill Zoltan,, d-lMacovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d-l Postelnicu 
Darius, d-l Takacs Mihai 

 
      
 

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.131 cu unanimitate de voturi 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia în Grupul European de Cooperare Teritorială cu Răspundere 
Limitată Banat-Triplex Confinium (GECT BANAT TRIPLEX-
CONFINIUM). 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.132 cu unanimitate de voturi 

3. Proiect de hotărâre prvind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona de 
locuinţe cu funcţiuni complementare, intravilan în Jimbolia, Calea Mărăşeşti- 
str.Constantin Brâncoveanu-str.Uzinei-str.Peter Jung. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.133 cu unanimitate de voturi 

4. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor cu nr.topo.1308/2 (în surafaţă de 
300 mp) din CF nr.400362 Jimbolia, 1308/1/1/3 (în suprafaţă de 300 mp) din 
CF nr.400363 şi 1308/1/1/1/1/2 (în suprafaţă de 300 mp) din CF nr.400361 
Jimbolia. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.134 cu unanimitate de voturi 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de blocuri de locuinţe pentru 
tineret destinate închirierii (blocuri ANL) pe terenul din Jimblia, str.Calea 
Mărăşeşti nr.5. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.135 cu unanimitate de voturi 

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor imobile din oraşul 
Jimbolia din spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă(centrale termice) în 
spaţii locative. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.136 cu unanimitate de voturi 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării imobilelor din Jimbolia, str. 
Calea Mărăşeşti nr.14/A, respect tiv nr.14/B având destinaţie de locuinţe 
pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL). 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.137 cu unanimitate de voturi 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilelor din Jimbolia, 
str.Calea Mărăşeşti nr.14/A, respective 14/B având destinaţia de locuinţe 
pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL). 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.138 cu unanimitate de voturi 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a  
terenului cuprins în CF nr.400468, nr.topo.400468, în suprafaţă de 258 mp. Pentru 
construcţie garaj auto. 



S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.139 cu unanimitate de voturi 
 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat 
aflat în patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.140 cu 12  voturi „pentru” şi un vot 
„împotrivă” 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat  
situat în Jimbolia, cuprins în CF nr-400193, nr.topo.400193 în supafaţă de 650 mp. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.141 cu unanimitate de voturi 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat 
aflat în patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.142 cu unanimitate de voturi 

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat  
situat în Jimbolia, str.Recoltei nr.6/b, înscris în CF nr.400086, nr.4431/1-2. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.143 cu unanimitate de voturi 

14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la 
realizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc Dr. Karl 
Diel  din Jimbolia” P.O.R.  Axa 3.1 
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.144 cu unanimitate de voturi 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 
400289. 

      S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.145 cu unanimitate de voturi 
 
 
 
. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 august 2009 şedinţa ordinară 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-lMacovei 
Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d-l Postelnicu Darius, d-l Takacs Mihai.  . 

În continuare d-l Boldor   prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
1.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia în Grupul European de Cooperare Teritorială cu 
Răspundere Limitată Banat-Triplex Confinium (GECT BANAT 
TRIPLEX-CONFINIUM). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
zona de locuinţe cu funcţiuni complementare, intravilan în Jimbolia, 
Calea Mărăşeşti- str.Constantin Brâncoveanu-str.Uzinei-str.Peter Jung. 

4. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor cu nr.topo.1308/2 (în 
surafaţă de 300 mp) din CF nr.400362 Jimbolia, 1308/1/1/3 (în 
suprafaţă de 300 mp) din CF nr.400363 şi 1308/1/1/1/1/2 (în suprafaţă 
de 300 mp) din CF nr.400361 Jimbolia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de blocuri de locuinţe 
pentru tineret destinate închirierii (blocuri ANL) pe terenul din 
Jimblia, str.Calea Mărăşeşti nr.5. 

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor imobile din 
oraşul Jimbolia din spaţii cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă(centrale termice) în spaţii locative. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării imobilelor din 
Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti nr.14/A, respect tiv nr.14/B având 
destinaţiae de locuinţe pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilelor din 
Jimbolia, str.Calea Mărăşeşti nr.14/A, respective 14/B avânddestinaţia 
de locuinţe pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL). 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării a a terenului cuprins în CF nr.400468, nr.topo.400468, în 
suprafaţă de 258 mp. Pentru construcţie garaj auto. 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat aflat în patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare. 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr-400193, nr.topo.400193 în 
supafaţă de 650 mp. 
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12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 
concesionat aflat în patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare. 

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat  situat în Jimbolia, str.Recoltei nr.6/b, înscris în CF nr.400086, 
nr.4431/1-2. 

14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea, 
modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de specialitate al 
Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel  din Jimbolia” P.O.R.  Axa 3.1 

15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea, 
modernizarea, echiparea Căminului de zi pentru copii cu dizabilităţi 
“Nu mă uita” din Jimbolia”P.O.R.  Axa 3.2 

16. Raportul asupra activităţii SC PEISAJ HOSTA SRL pe anul 2008. 
17. Probleme  ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
18. Probleme curente ale Primăriei. 
19. Diverse. 

şi solicită completarea acesteia cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
imobilului înscris în CF nr.400289 Jimbolia. 
 Conform Hotărârii nr.104/23.07.2009 preşedinte de şedinţă este d-l Flaugiu Pavel. 

D-l Flaugiu  supune aprobării ordinea de zi cu completarea solicitată,  care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

Având în vedre faptul că procesele verbale de la şedinţele anterioare au fost 
difuzate pe comisii d-l Flaugiu supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 23 
iulie, de la cele extraordinare din 27 iulie, 3 august şi 12 august şi nefiind obiecţii şi 
completări se aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Flaugiu prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
comisiilor de specialitate ale consiliului local 
           D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate 
de voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR.131 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea participării Consiliului Local 

al oraşului Jimbolia în Grupul European de Cooperare Teritorială cu Răspundere 
Limitată Banat-Triplex Confinium (GECT BANAT TRIPLEX-CONFINIUM. 

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-na Csutak 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.132 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

pentru zona de locuinţe cu funcţiuni complementare, intravilan în Jimbolia, Calea 
Mărăşeşti- str.Constantin Brâncoveanu-str.Uzinei-str.Peter Jung 
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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-na Csutak 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.133 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind alipirea parcelelor cu nr.topo.1308/2 (în 

surafaţă de 300 mp) din CF nr.400362 Jimbolia, 1308/1/1/3 (în suprafaţă de 300 mp) 
din CF nr.400363 şi 1308/1/1/1/1/2 (în suprafaţă de 300 mp) din CF nr.400361 
Jimbolia 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre şi precizează că este vorba despre parcelele concesionate de d-l 
Mureşan unde a ridicat construcţiile şi acum ar dori întabularea tuturor construcţiilor în 
aceeaşi CF.. 

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-na Csutak 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.134 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea amplasării de blocuri de 

locuinţe pentru tineret destinate închirierii (blocuri ANL) pe terenul din Jimblia, 
str.Calea Mărăşeşti nr.5 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre şi arată că este vorba de terenul vechii turnătorii. 

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-na Csutak 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.135 
          D-l Flaugiu prezintă referatul privind schimbarea destinaţiei unor imobile din 
oraşul Jimbolia din spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă(centrale termice) 
în spaţii locative. 

D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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Fiind vorba de schimbare destinaţie d-l Rakoczi propune să se ia legătura cu fraţii 
Cristescu care au cumpărat spălătoria dintre blocruile de la gară, să se facă ceva că acum 
este WC public, loc de adăpost pentru câinii vagabonzi. 

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

D-na Csutak 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.136 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea întabulării imobilelor din 

Jimbolia, str. Calea Mărăşeşti nr.14/A, respect tiv nr.14/B având destinaţiae de 
locuinţe pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL). 

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-na Csutak 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.137 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea apartamentării imobilelor din 

Jimbolia, str.Calea Mărăşeşti nr.14/A, respective 14/B avânddestinaţia de locuinţe 
pentru tineret destinate închirierii (bloc ANL 

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-na Csutak 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.138 
         D-l Flaugiu prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării a a terenului cuprins în CF nr.400468, nr.topo.400468, în suprafaţă de 258 
mp. pentru construcţie garaj auto. 

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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
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D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR.139 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 

concesionat aflat în patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare 
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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre. 
Intevine d-l Tabeică şi precizează că este împotrivă ca acest teren să se vândă unei 

persoane fizice din Timişoara, a fost concesionat pentru sediu al grupei de vânătoare  
din Jimbolia, să se vândă pe grupă. 

Intervine d-l Rakoczi şi precizează că acest spaţiu a fost concesionat cu destinaţia 
sediul al grupei de vânătoare Jimbolia, cetăţanul a ridicat construcţia, a întabulat-o 
conform legislaţiei în vigoare pe numele lui şi conform contractului de concesiune a 
solicitat întocmirea raportului de evaluare şi solicită cumpărarea fără licitaţie publică a 
terenului concesionat.  

 D-l Pop precizează că în mandatul trecut a fost solicitat acest spaţiu de grupa de 
vânătoare Jimbolia, dar neavând personalitate juridică, de comun accord cu conducerea 
grupei de atunci, d-l Magyar, s-a stabilit să se concesioneze pe persoană fizică – unui 
membru al grupei . 

Intervine d-na Csutak şi precizează că vânătorii din Jimbolia nici nu-l cunosc pe 
aces tom. 

D-l Ciuciulete precizează că acum  nici nu mai este membru al grupei de vânătoare 
din Jimbolia, atunci d-l Magyar a fost deacord să se concesioneze pe numele lui cu 
destinaţia sediu grupă de vânătoare, dar ne vom trezi cu un birt aici. 

D-l Rakoczi arată că nu mai avem ce face a cum, i-am concesionat pe numele lui, 
aşa cum am mai spus a construit, a întabulat , doreşte şi terenul. 

D-l Boldor întreabă – ce se poate face acum ? omul are construcţia ridicată, 
întabulată pe numele lui şi doreşte să intre şi în posesia terenului conform contractului 
de concesiune, construcţia este P+1 , la parter poate fi sediul grupei şi etaj poate 
funcţiona şi un restaurant. 

D-şoara Cărlig întreabă dacă acest spaţiu nu aparţine zonei de agreement? 
D-l Boldor precizează că solicitarea a venit din partea grupei de vânătoare, dar nu 

ştim condiţiile în care d-l Magyar a fost deacord cu concesionare pe numele d-lui 
Brânduşoiu. 

D-l Pop arată că aşa a fost atunci, dacă nu s-a găsit nimeni din Jimbolia, d-l 
Brânduşoiu a fost de acord. 

D-l Boldor precizează că omul are construcţie şi legal solicită terenul aferent. 
D-l Ciuciulete precizează că vânătorii pot solicita alt teren. 
D-l Pop arată că finalitatea era tot vânzarea acestui teren. 
D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 11 voturi 

“pentru” , un vot “împotrivă” (d-l Tabeică)şi se adoptă  
HOTĂRÂREA NR.140 
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          D-l Flaugiu prezintă referatul privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat  situat în Jimbolia, cuprins în CF nr-400193, nr.topo.400193 în supafaţă de 650 
mp. 

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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 

D-l Flaugiu supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 voturi 
“pentru” şi un vot “împotrivă” (d-l Tabeică)şi se adoptă  

HOTĂRÂREA NR.141 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul 

concesionat aflat în patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare 
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-na Csutak 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.142 

          D-l Flaugiu pezintă referatul privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat  situat în Jimbolia, str.Recoltei nr.6/b, înscris în CF nr.400086, nr.4431/1-2. 

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-na Csutak 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.143 
         D-l Flaugiu prezintă referatul privind participarea Consiliului local al oraşului 
Jimbolia la realizarea proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel  din 
Jimbolia” P.O.R.  Axa 3.1 

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. 
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D-na Csutak 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.144 
D-l Flaugiu prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii imobilului din Jimbolia, 

înscris în Cf nr.400289. 
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-na Csutak 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.145 
 
În continuare d-l Marian Rotaru arată că la solicitarea d-lui consilier Ciuciulete s-a 

întocmit informarea privind stadiul implementării proiectelor cu finanţare europeană şi 
prezintă pe scurt această informare : Proiecte în derulare, Proiecte depuse spre finanţare  şi 
Proiecte în faza de redactare. 

Intervine d-l Tabeică şi întreabă care este situaţia cu proiectul privind amplasarea 
camerelor de supraveghere video pe zone? 

D-l Rotaru precizează că s-au depus proiecte pe 2 domenii – supraveghere video şi 
piste de biciclete, proiectele sunt depuse, acum ne-au solicitat informaţii suplimentare, mai 
mult nu se cunoaşte. 

D-l Ciuciulete precizează că a cerut acestă informare pentru a cunoaşte mai multe date, 
să nu ne trezim că tot aprobăm participarea la proiecte, dar bugetul nu ne permite cota de 
participare. 

D-l Rotaru precizează că Guvernul a modificat condiţiile de acordare a prefinanţării 
proiectelor – la semnarea contractului se acordă 30 % din valoarea proiectului, nu 15 % cum 
era până acum şi după aceea se vede cum se redimensionează bugetul. 

Intervine d-l Boldor şi precizează că este foarte important că se face staţia de tratare a 
apei potabile. 

În continuare se trece la DIVERSE 
D-l Rakoczi propune să se continue activitatea cu câinii vagabonzi, s-a tăiat gardul viu 

până la “birtul lui Marin”, crengile nu s-au ridicat şi să se continue lucrare. 
D-l Boldor arată că nu s-a terminat lucrarea , dar ce s-a tăiat s-a ridicat. 
D-l Rakoczi propune ca firma care este în curte la fostul IGOJ să fie obligată să 

întreţină spaţiul verde. 
D-l Pop precizează că AQUATIM azi curăţă , dar cealaltă firmă nu face nimic. 
D-l Ciuciulete propune să se facă şi trotuarul de la capela veche până la capela nouă. 
D-l Rakoczi propune să se repare trecerea de cale ferată către Comloşului deoarece este 

aproape impracticabil, nu se mai poate trece, la fel este şi carosabilul la SEMAFOR. 
D-l Boldor precizează că acest drum aparţine Drumurilor Naţionale, s-a discutat cu ei, 

dar răspunsul a fost sec “nu avem bani”, nu ne putem permitem să le facem noi, nu sunt ale 
noastre, nu putem deconta lucrarea. 
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D-l Ciuciulete precizează că PEISAJ HOSTA ne-a adus o listă cu tarifele pe care le 
practică pentru anumite activităţi, nu cuprindea tot ce face, ar fi bine să vină la aprobat cu 
toate tarifele pentru toate activităţile pe care le are, să nun e trezim că lucrează fără tarife 
aprobate de noi. 

Intervine d-na Csutak şi arată că în cartierul FUTOK la diferite intersecţii se adună 
copii, dar nu să se joace cum era obiceiul ci să fumeze , să bea , să deranjeze pe cei din jur şi 
nimeni nu ia atitudine, localnicii nu au curajul să le zică nimic, să se verifice de unde au 
ţigări, băutură, doar nu este permis copiilor să cumpere. 

D-l Boldor precizează că acolo sunt şi părinţii,  să facă ei ceva, am făcut teren de joacă 
şi nu merg acolo, joacă fotbal în faţa bisericii. 

D-l Flaugiu propune să li se facă un teren de joacă acolo în zonă. 
D-l Boldor arată că s-au făcut destule terenuri de joacă, să ne ocupăm de păstrarea lor, 

ex. în spatele blocurilor în locul turnătoriei s-a distrus de tot, ei nu merg acolo să se joace. 
D-l Tabeică propune să se amenajeze teren de joacă în spatele blocului Ceramica. 
D-l Boldor arată că în situaţia în care s-ar fac acolo teren de joacă în maxim 3 luni nu 

ar mai fi nimic, fiind consilier în zonă d-le Tabeică să le ceri să şi păstreze nu numai să se 
facă de către noi. 

D-l Rakoczi întreabă dacă există o evidenţă a persoanelor care locuiesc pe Keler nr.2, 
acolo locuiesc tot felul de persoane dubioase, apar  construcţii improvizate, garaje de maşini, 
au căruţe cu cai dar beneficiază de ajutor social, ei nu lucrează cu aceste căruţe le au numai 
pentru furat, să se facă ceva. 

D-l Tabeică propune să se amenajeze drumul de acces către fosta “BANIA POARTA” 
deoarece locuiesc câteva familii şi o maşină nu are acces, să se niveleze, să se pună cel puţin 
ceva piatră. 

D-l Bâcă arată că nu ştie cine se ocupă de câinii vagabonzi, dar pe str.T.Vladimirescu 
partea către cimitir , în faţa Muzeului Şt.Jager este un câine mort de câteva zile şi nimeni nu-l 
ridică, la anumite ore din zi,  nici nu se poate circula de atâţia câini vagabonzi. 

D-na Csutak arată că vine septembrie, începe şcoala şi întreabă dacă s-au tipărit 
tichetele cadou pentru profesori? 

D-l Boldor precizează că abia este august, se va vedea în septembrie care profesori vor 
mai fi la Jimbolia. 

D-l Tabeică întreabă dacă la şcoala generală nu se poate da denumirea de “AVRAM” 
aşa cum la sălile de sport s-a pus GAZIBARA sau WIESSENMAYER?  totuşi prof.Avram a 
fost o mare perioadă professor, director al acestei şcoli. 

D-l Boldor precizează că  deocamdată şcolile au numai numere, dar propunerea ar 
trebui să vină din partea unităţii şcolare, în urma analizei meritelor fiecăruia. 

D-l Ciuciulete arată că nu s-a dat răspuns la problemele ridicate în şedinţa trecută. 
D-l Boldor precizează că toate problemele ridicare s-au rezolvat. 

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,  
 Flaugiu Pavel 
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