
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 

HOTĂRÂREA 
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009  
  

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând Decizia nr. 1822/14.09.2009 emisă de directorul coordonator al DGFP Timiş, prin care 

s-a aprobat majorarea limitei la sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pentru trimestrul IV, anul 2009, cu suma de 366 mii lei şi referatul 
nr.8656/07.10.2009 al biroului buget, contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local pe 
anul 2009;  

Potrivit Hotărârii nr. 92/29.09.2009 a Consiliului Judeţean Timiş s-a repartizat suplimentar 
suma de 50 mii lei, pentru trimestrul IV 2009, din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe 
venit, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, respectiv proiectelor de infrastructură. 
 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 IV 

VENITURI-TOTAL           416  
1. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  

Pentru echilibreare bugetelor locale     04.02.01         416 
          CHELTUIELI-TOTAL                   416 
        1. Autorităţi publice        51.02              105 
  - bunuri şi servicii       51.02.20         105 
        2. Învăţământ         65.02              100   
  - bunuri şi servicii       65.02.20       100 
        3. Cultură, recreere şi religie                     67.02              100 
  - bunuri şi servicii (spaţii verzi)                                                          67.02.20         100 
        4. Asigurări şi asistenţă socială      68.02                 11 
    - bunuri şi servicii       68.02.20            11 
        5. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică     70.02               100 
  - bunuri şi servicii (locuinţe)      70.02.20          100 
 
  Art.2.  – Prezente hotărâre se comunică: 

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

– Compartimentului administraţie publică locală; 
– Compartimentului buget, contabilitate 

 
 
Nr. 159 din 8.10.2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Meszaroş  Ştefan 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 
Niţoi Ionel 

 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

HOTĂRÂREA
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 
 nr.304/19.12.2002. 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul nr.8560 din 5 octombrie 2009 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului şi registrul agricol prin care se propune modificarea art.1 din 
Hotărrea nr.304/19.12.2002 – privind rezilierea unor contracte de concesiune; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. – Se modifică art.1 din HCL nr.304/19.12.2002, şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art.1. -  Se reziliază Contractul de concesiune nr.13484/R/28.12.2000, 

încheiat între Consiliul local al oraşului Jimbolia şi S.C. Ceram 2000 S.R.L., ce are ca 
obiect concesionarea terenului în suprafaţă de 150000 mp. Cuprins în CF 400743 ( 
provenită din conversia de pe hârtie a CF 8865) Jimbolia, nr.cad. A 92/1/2 şi se 
propune radierea dreptului de concesiune înscris în cartea funciară respectivă în 
favoarea S.C. Ceram 2000 cu numărul de operaţiune 1760/24.01.2001”. 

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

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

 
 
Nr. 160 din  8 octombrie  2009    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                      Meszaroş Ştefan  
  
 
     CONTRASEMNEAZĂ , 
                SECRETAR 
                                                             Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea întabulării staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Jimbolia  

 
Consiliul local al oraşului Jimbolia; 
Văzând referatul 8677 din 06.10.2009 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului şi registrul agricol prin care se propune întabularea staţiei de epurare a apelor 
uzate din oraşul Jimbolia, identificată cu nr. Cc 369/2 Jimbolia, situată în partea de est a 
oraşului care se învecinează la nord cu drumul de exploatare De 366/4, iar la sud cu 
parcela identificată cu nr. topo. A369/1. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. „d”, alin.(6) lit. „a” pct. 14 şi art.45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art.1.  –Se aprobă întabularea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul 
Jimbolia, identificată cu nr. Cc 369/2 Jimbolia, situată în partea de est a oraşului care se 
învecinează la nord cu drumul de exploatare De 366/4, iar la sud cu parcela identificată 
cu nr. topo. A369/1. 
  Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

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

– Compartimentului administaţie publică locală; 
– Serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului şi registrul agricol 

 
 
 
 
 
 
Nr. 161 din 08.10.2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         Meszaroş Ştefan 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 
Niţoi Ionel 

 
 



 
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 
NR. 8529 din 8 octombrie  2009 

 
MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  

LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 8 OCTOMBRIE  2009 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier  MESZAROŞ ŞTEFAN 
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 14. 

Au absentat : d-l Macovei Bogdan, Mihăilă Timotei şi d-l Takacs Mihai 
      

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.159 cu unanimitate de voturi 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.304/19.12.2002 . 
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.160 cu unanimitate de voturi 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării staţiei de epurare a apelor uzate din 

oraşul Jimbolia. 
       S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr.161 cu unanimitate de voturi 

 
 
 
. 
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 8 octombrie  2009 şedinţa extraordinară a Consiliului local 
al oraşului Jimbolia. 

 
D-l Boldor Augustin, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi 

precizează că din  cei 17 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14, absentează : d-l Macovei 
Bogdan, d-l Mihăilă Timotei şi d-l  Takacs Mihai . 

În continuare d-l Boldor  prezintă  
 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.304/19.12.2002 şi 

solicită completarea acestei cu  
1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării staţiei de epurare a apelor 

uzate din oraşul Jimbolia. 
 Conform  ordinii alfabetice preşedinte de şedinţă de şedinţă pentru o perioadă de 
2 luni urmează a fi d-l Meszaroş Ştefan. 
 Supusă la vot propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă  
 HOTĂRÂREA NR.158 

D-l Meszaroş  supune aprobării ordinea de zi cu suplimetarea făcută care se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

D-l Meszaroş prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 
2009.  
            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 Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 

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

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

HOTĂRÂREA NR.159 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind modificarea art.1 din HCL 

nr.304/19.12.2002. 
D-l Rakoczi 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 Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

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

D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 
unanimitate de voturi  şi se adoptă. 

HOTĂRÂREA NR.160 
D-l Meszaroş prezintă referatul privind  aprobarea întabulării staţiei de 

epurare a apelor uzate din oraşul Jimbolia. 
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

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

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

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

proiectul de hotărâre. 
D-na Csutak supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu 

unanimitate de voturi  şi se adoptă. 
HOTĂRÂREA NR.161 

  Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Meszaroş  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,  
 Meszaroş Ştefan 

   
SECRETAR 
 Niţoi Ionel  

 
 




