
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 

 

Consiliul local  al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5624 din 22 iunie  2010 al serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane   prin care propune rectificarea bugetului local pe anul 2010; 

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 rectifică bugetul local pe anul 2010 după cum urmează : 

        MII LEI 

      COD  TRIM.II TRIM.IV 

VENITURI – TOTAL      150,00  200,00  

1. Cote defalcate din impozit pe venit 040201 350,00      0 

2. Sume defalcate din TVA   110202          - 200,00  200,00  

      

CHELTUIELI – TOTAL      150,00  200,00  

1. Autoităţi publice    5102  350 

 Din care : 

 - transferuri interne   510255 350  

2. Învăţământ    6502           - 200,00  200,00 

 Din care: 

 - cheltuieli de personal  650210         - 200,00  200,00  

 

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. 113 din 24 iunie   2010                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

            Rakoczi Gheorghe  

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 

                     Niţoi Ionel   

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

privind prelungirea contractului de concesiune teren 

nr.343/14.03.2003 încheiat între Consiliul local al oraşului 

Jimbolia şi d-l Baziliuc Eugen 

 

  Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5176/18 iunie.2010   al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi 

situaţii de urgenţă prin care se propune prelungirea contractului de concesiune 

nr.343/14.03.2003 şi a Actului adiţional de prelungire a contractului iniţial aprobat în 

baza HCL nr.19/24.07.2008, pentru terenul intravilan situat în Jimbolia, cuprins în CF 

nr.8215, nr.topo.1529/2 cu suprafaţa de 8.476 mp şi CF nr.3214, nr.topo.1529/1/2/2 cu 

suprafaţa de 482 mp   la solicitarea d-lui Baziliuc Eugen în calitate de concesionar , până 

la data de 31.12.2010.; 

  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 aprobă prelungirea contractului de concesiune 

nr.343/14.03.2003 şi a Actului adiţional de prelungire a contractului iniţial aprobat în 

baza HCL nr.19/24.07.2008, pentru terenul intravilan situat în Jimbolia, cuprins în CF 

nr.8215, nr.topo.1529/2 cu suprafaţa de 8.476 mp şi CF nr.3214, nr.topo.1529/1/2/2 cu 

suprafaţa de 482 mp  , până la data de 31.12.2010. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană şi 

Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ; 

- Serviciului urbanism; 

- Serviciului impozite şi taxe locale ; 

- D-lui Baziliuc Euge, C.Timişorii nr.63 

  

Nr. 114 din  24 iunie  2010                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  

             Rakoczi Gheorghe   

    

CONTRASEMNEAZĂ 

    SECRETAR, 

     Ionel Niţoi 

    

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind renumerotarea apartamentelor situate în Jimbolia, strada 

Constantin Brâncoveanu, bloc B, sc.B, înscris în CF col.nr.7757, 

nr.topo.307. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5177/18 iunie 2010 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială, registrul agricol, investiţii, achiziţii publie, mediu şi situaţii de urgenţă  prin 

care se propune renumerotarea apartamentelor situate în Jimbolia, strada Constantin 

Brâncoveanu, bloc B, sc.B, înscris în CF col.nr.7757, nr.topo.307 ; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se aprobă renumerotarea apartamentelor situate în Jimbolia, 

strada Constantin Brâncoveanu, bloc B, sc.B, înscris în CF nr.7757, nr.topo.307 după 

cum urmează : 

- apartamentul nr.1 va fi la parter, prima uşă din stânga, privită dinspre 

intrarea în scara blocului;  următoarelor apartamente de la parter li se vor atribui 

numerele 2, 3, 4, crescător în sensul rotirii acelor de cesornic; 

- apartamentul nr.5 va fi la etajul 1, prima uşă din stânga, privită dinspre 

intrarea în scara blocului;  următoarelor apartamente de la parter li se vor atribui 

numerele 6, 7, 8, crescător în sensul rotirii acelor de cesornic; 

- apartamentul nr.9 va fi la etajul 2, prima uşă din stânga, privită dinspre 

intrarea în scara blocului;  următoarelor apartamente de la parter li se vor atribui 

numerele 10,11, 12, crescător în sensul rotirii acelor de cesornic; 

- apartamentul nr.13 va fi la etajul 3, prima uşă din stânga, privită 

dinspre intrarea în scara blocului;  următoarelor apartamente de la parter li se vor atribui 

numerele 14, 15, 16 crescător în sensul rotirii acelor de cesornic; 

- apartamentul nr.17 va fi la etajul 4, prima uşă din stânga, privită 

dinspre intrarea în scara blocului;  următoarelor apartamente de la parter li se vor atribui 

numerele 18, 19, 20, crescător în sensul rotirii acelor de cesornic 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului integare europeană şi relaţii internaţinale, relaţii 

publice, administraţie publică locală; 

- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, 

investiţii, achiziţii publice, mediu şi situaţii de urgenţă; 

- proprietarilor apartamentelor 

Nr. 115  din  24 iunie   2010                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  Rakoczi Gheorghe 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                         SECRETAR, 

             Niţoi Ionel 

                    

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind modificarea Inventarului bunurilor imobile (terenuri) ce fac parte 

din domeniul privat al oraşului Jimbolia, aprobat în baza HCL 

nr.200/2005. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5552/21 iunie 2010 al Serviciului urbanism, amenajare 

teritorială, registrul agricol, investiţii, achiziţii publie, mediu şi situaţii de urgenţă  prin 

care se propune modificarea Inventarului bunurilor imobile (terenuri) ce fac parte din 

domeniul privat al oraşului Jimbolia, aprobat în baza HCL nr.200/2005 în sensul radierii 

poziţiei în care a fost trecut terenul situat în Jimbolia, str.Lorena nr.41, înscris în CF 

nr.400644 în suprafaţă de 1413/1826 mp; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(9) şi art.45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor imobile (terenuri) 

ce fac parte din domeniul privat al oraşului Jimbolia, aprobat în baza HCL nr.200/2005 în 

sensul radierii poziţiei în care a fost trecut terenul situat în Jimbolia, str.Lorena 

nr.41,înscris în CF nr.400644 în suprafaţă de 1413/1826 mp. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului integare europeană şi relaţii internaţinale, relaţii 

publice, administraţie publică locală; 

- serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, 

investiţii, achiziţii publice, mediu şi situaţii de urgenţă; 

 

Nr. 116  din  24 iunie   2010               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  Rakoczi Gheorghe 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                   SECRETAR, 

              Niţoi Ionel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind aprobarea efectuării de lucrări de cadastru la unele imobile din 

oraşul Jimbolia 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5469/117 iunie   2010 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi 

situaţii de urgenţă prin care se propune aprobarea  efectuării de lucrări de cadastru la 

unele imobile din oraşul 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 efectuarea lucrărilor de cadastru la unele imobile din 

oraşul Jimbolia, după cum urmează : 

1. Alipiri: 

a) Imobil  înscris în CF nr.401320-C1-U1 Jimbolia, 

nr.topo.2225/V cu imobil înscris în CF nr.401320-C1-U2 

Jimbolia, nr.topo.2225/IV. 

2. Dezlipiri : 

a) Teren în strada Spre Sud înscris în CF nr.401261 Jimbolia, 

nr.topo.401261; 

b) Teren înscris în CF 401297 Jimbolia, nr.topo.50027 în 

vedereaalipirii lotlui 2 ce rezultă din dezlipire cu 

nr.topo.4917/1, 4919/2,3, 4913/1/1/1/3/2 din CF 401243 

Jimbolia; 

c) Teren înscris în CF nr.401297 Jimbolia, nr.topo.2657, în 

vederea alipiriilotului 2 ce rezultă din dezlipirea nr.topo.2656 

din CF nr.401299 Jimbolia 

d) Teren în strada Carpaţi nr.2, înscris în CF nr.401014 Jimbolia, 

nr.topo.1017; 

e) Teren în strada Cntele Csekonics nr.2/d, înscris în CF 

nr.401159, nr.topo.4913/1/1/1/1. 

3. Apartamentări: 

a) Imobil înscris în CF nr.401281 Jimbolia, nr.topo.401281                                     

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. 117 din  24 iunie  2010                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                             Rakoczi Gheorghe 

     

     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR, 

           Niţoi Ionel 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind atribuirea numărului stradal „5/A” – str.  Porumbeilor, pentru imobilul aflat 

în proprietatea doamnei Hîrgău Veronica-Dorina. 

 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.5218 din 17 iunie 2010 al serviciului  urbanism, 

amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, mediu şi situaţii de 

urgenţă  prin care se propune acordarea numărului stradal „5/A” strada Porumbeilor – 

pentru imobilul aflat în proprietatea doamnei Hîrgău Veronica-Dorina, înscris în CF 

nr.400972 Jimbolia, nr.topo.400972 ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) lit.”c” , alin. (9) şi art.45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se atribuie nr.stradal „5/A” – strada Porumbeilor  -  pentru imobilul 

aflat în proprietatea doamnei Hîrgău Veronica-Dorina, înscris în CF nr.400972 Jimbolia, 

nr.topo.400972. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legaităţii actelor şi contencios 

administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană şi 

Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice 

- Serviciului urbanism ; 

- D-nei Hîrgău Veronica-Dorina  

 

Nr. 118 / 24 iunie  2010                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   

         Rakoczi Gheorghe 

 

     CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR, 

    Ionel Niţoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului KOHONITZ IOAN-ŞTEFAN aflat 

în stare de insolvabilitate. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5554/ 21 iunie 2010  al serviciului impozite şi taxe locale prin 

care se propune scăderea din evidenţele fiscale a sumei de 500 lei -  reprezentând  amenzi   

aplicate contribuabilului KOHONITZ IOAN-ŞTEFAN cu ultimul domiciliu în Jimbolia, 

str. Nikolaus Lenau nr.9, care a decedat în Franţa în anul 2009; 

Ţinând cont de prevederile art. 176, alin.(5) din OG. nr.92/2003, republicată; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 500 lei - reprezentând  

amenzi aplicate  contribuabilului KOHONITZ IOAN-ŞTEFAN cu ultimul domiciliu în 

Jimbolia, str. Nikolaus Lenau nr.9, care a decedat în Franţa în anul 2009 . 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul 

Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 

internaţionale, relaţii publice; 

- Serviciului  impozite şi taxe locale 

- Afişare şi presa locală 

  

Nr. 119 din 24 iunie 2010                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                      

        Rakoczi Gheorghe                      

                                

                          CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 

     Ionel Niţoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului ŞERBAN GHEORGHE aflat în 

stare de insolvabilitate. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5555/21 iunie 2010  al serviciului impozite şi taxe locale prin 

care se propune scăderea din evidenţele fiscale a sumei de 1.060 lei -  reprezentând  

amenzi aplicate contribuabilului ŞERBAN GHEORGHE cu ultimul domiciliu în 

Jimbolia, str.Spre Sud nr.72, care a decedat la data de 30 mai 2010; 

Ţinând cont de prevederile art. 176, alin.(5) din OG. nr.92/2003, republicată; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” , alin.(9) şi art. 45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a sumei de 1.060 lei - 

reprezentând amenzi aplicate contribuabilului ŞERBAN GHEORGHE cu ultimul 

domiciliu în Jimbolia, str.Spre Sud nr.72, care a decedat la data de 30 mai 2010. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ a Instituţiei Prefectului judeţul 

Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 

internaţionale, relaţii publice; 

- Serviciului  impozite şi taxe locale 

- Afişare şi presa locală 

Nr. 120 din 24 iunie 2010                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                      

Rakoczi Gheorghe                      

                                

              CONTRASEMNEZĂ, 

     SECRETAR, 

     Ionel Niţoi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind  stabilirea chiriei la spaţiul cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă, la incubatorul de afaceri 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 5613  din 22 iunie 2010  al Serviciului Impozite şi Taxe 

Locale prin care se propune stabilirea chiriei la spaţiul cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă, la incubatorul de afaceri, care cuprinde 3 birouri de 18 mp, 2 birouri de 21,6 mp, 

2 birouri de 24 mp, câte un  birou de 32 mp şi respective 43,2 mp (birouri dotate cu 

grupuri sanitare, sala de conferinţă , toate prevăzute cu echipamente IT şi de 

telecomunicaţii, precum şi 4 garsoniere de câte 21,6 mp, fiecare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”c” şi alin.(9) şi art.45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. –  Se aprobă tarifele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât 

cea de locuinţă din Jimbolia, str.Ştefan cel Mare nr.9 (Incubatorul de afaceri), după cum 

urmează : 

1. pentru birourile de 21,6 mp……………………… …257 lei/lună; 

- tariful de închiriere este de 1,5 lei/mp/lună * 21,6 mp.= 33 lei ; 

- apa……………………………………….. …  ………    4 lei/persoană; 

- current(vara inclus clima) + gaz/lună………  ……….  220 lei 

2. pentru birourile de 24 mp…………………………....280 lei/lună; 

- tariful de închiriere este de 1,5 lei/mp/lună * 24 mp.   = 36 lei ; 

- apa……………………………………….. ………..  ..    4 lei/persoană; 

- current(vara inclus clima) + gaz/lună……… …….. ...  240 lei 

3. pentru birouri de 18 mp………………………….......241 lei/lună; 

- tariful de închiriere este de 1,5 lei/mp/lună * 18 mp =    27 lei; 

- apa  ………………………………………………… ..    4 lei/persoană; 

- current(vara inclus clima) + gaz/lună……………… .. 210 lei                                                                          

4. pentru birouri de 32 mp ........................................... 332 lei/lună; 

- tariful de închiriere este de 1,5 lei/mp/lună * 32 mp =  48 lei; 

- apa .......................................................................... .       4 lei/persoană; 

- curent (vara inclus clima) + gaz/lună.......................     280 lei 

5. pentru biroul de 43,3 mp....................................... =  429 lei/lună; 

- tariful de închiriere este de 1,5 lei/mp/lună * 43,2 mp.= 65 lei 

- apa............................................................................         4 lei/persoană; 

- curent (vara inclus clima) + gaz/lună........................     360 lei 

Pentru garsoniere se aplică tariful de 257 lei/lună. 

 



Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană 

şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale 

- cetăţenilor prin afişare şi presă  

 

Nr. 121 din 24 iunie   2010                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Rakoczi Gheorghe                                                                       

CONTRASEMNEAZĂ  

           SECRETAR, 

           Niţoi Ionel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind  aprobarea participării Spitalului “Dr.Karl Diel” Jimbolia la 

proiectul Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării 

acute a pacienţilor şi alocarea finanţării necesare 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul 5572  din 22 iunie 2010  al Serviciului administraţie 

publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se 

propune aprobarea participării Spitalului “Dr.Karl Diel” Jimbolia la proiectul Colaborare 

transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării acute a pacienţilor şi alocarea finanţării 

necesare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” şi alin.(9) şi art.45 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. –  Se aprobă participarea Spitalului “Dr.Karl Diel” Jimbolia la 

realizarea proiectului cu titlul “Colaborare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi 

reabilitării acute a pacienţilor”. 

Art.2. - Se alocă din bugetul local al Consiliului local al oraşului Jimbolia 

resursele necesare implementării acestui proiect în valoare  de  455.512,00 EURO, în 

condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 

structurale. 

Art.3. – Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare (contribuţia 

Spitalului din Jimbolia) în sumă de 9.110,00 EURO , reprezentând 2 % pentru 

implementarea acestui proiect. 

Art.4. – Se deleagă d-l Kaba Gábor, Primarul oraşului, pentru semnarea 

unei declaraţii standard prin  care se angajează să contribuie , ca proprietar al Spitalului, 

la realizarea investiţiei menţionate în acest proiect şi la activarea dezvoltărilor realizate în 

cadrul proiectului . 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 

- Serviciului  administraţie publică locală , Integrare Europeană 

şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ; 

- Servicului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 

- cetăţenilor prin afişare şi presă 

 

Nr. 122 din 24 iunie   2010                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                     Rakoczi Gheorghe 

       

CONTRASEMNEAZĂ  

     SECRETAR, 

     Niţoi Ionel  



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

HOTĂRÂREA NR._123/24 IUNIE 2010  

 

 privind aprobarea transferului managamentului asistenţei medicale a 

Spitalului „Karl Diel” Jimbolia, judeţul Timiş, de la  Ministerul 

Sănătăţii  la Consiliul local al oraşului Jimbolia. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

  Văzând  Expunerea de motive – referatul  nr.5502/21 iunie 2010 prin care 

se solicită aprobarea transferului managamentului asistenţei medicale a Spitalului 

orăşenesc „Karl Diel” Jimbolia, judeţul Timiş de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul local 

al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, precum şi raportul comisiei pentru activităţi 

economico-financiare; 

În conformitate cu prevederile art.V pct.5 şi pct.7 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului României nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, art.2 alin.2 din Hotărârea 

Guvernului României nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-

pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine 

managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la 

Primăria Minicipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care 

se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice 

locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti – anexa nr.2 – şi ale Ordinului 

Ministerului Sănătăţii nr.910/2010 pentru aprobarea modelului protocolului de predare-

preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 

autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea 

transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare; 

În temeiul prevederilor  art.36 alin.1 şi alin.2 lit.d) pct.6 lit.”a” teza.3 şi 

art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 

actualizată; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. – Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al 

Spitalului orăşenesc „Dr.Karl Diel” Jimbolia, judeţul Timiş de la Ministerul Sănătăţii la 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, începând cu data de 1 iulie 2010. 

 

Art.2. – Aprobă încheierea protocolului de predare-preluare încheiat între 

Direcţia de sănătate publică a judeţului Timiş, pe de o parte şi Consiliul local al oraşului 

Jimbolia, judeţul Timiş, pe de altă parte, în vederea transferului managementului 

asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc „Dr.Karl Diel” Jimbolia, judeţul Timiş, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. – Împuterniceşte pe d-l Kaba Gábor, primarul oraşului Jimbolia să 

semneze protocolul de predare-preluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică :  

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ al Institului Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală, Intergare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice ; 

- Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Timiş; 

- Spitalului orăşenesc  „Dr.Karl Diel” Jimbolia; 

- Primarului oraşului Jimbolia  

 

 

 PREŞEDIN TE DE ŞEDINŢĂ 

         Rakoczi Gheorghe 

 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

                       SECRETAR, 

                       Niţoi Ionel 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 
HOTĂRÂREA 

privind însuşirea raportului de evaluare pentru terenul concesionat aflat în 

patrimoniul privat al oraşului, propus spre vânzare 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

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

referatul nr.5093/ 23 iunie.2010 al serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul 

agricol, investiţii, achiziţii publice,  protecţie mediu şi situaţii de urgenţă 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 Jimbolia, conform 

raportului de evaluare întocmit de SC „NELSYD 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 aflat 

în patrimoniul privat al oraşului Jimbolia, solicitat spre cumpărare de către deţinător care 

a construit obiectivul stabilit în contract, după cum urmează: 

   
Nr. 

Crt

. 

DENUMIR

EA 

CONCESIO

- 

NARULUI 

Adresa terenului Nr.CF Nr. 

topografic 

Zona de 

încadrar

e a 

terenului 

Data 

întocmirii 

raportului 

de 

reevaluare 

Suprafaţ

a 

terenului 

(mp.) 

Valoare

a 

terenului 

(lei) fără 

TVA 

Obiectivul 

construit 

(edificat) 

1. SC MACHE 

SRL 

JIMBOLIA 

Jimbolia str.Calea 

Timişorii nr.74 

401325 

vechi 

(8120) 

 

2353/2 

 

C 

 

18.06.2010 

 

100 

 

5.336 

Magazie (depozit) 

  
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 

Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului administaţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice; 

– Serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol 

– Serviciului de impozite şi taxe locale. 

 

 

Nr. 124 din 24 iunie .2010      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

            Rakoczi Gheorghe 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

Niţoi Ionel 
 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 

 
privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat din Jimbolia, 

str.Calea Timişorii nr.74 înscris în CF nr.401325 (vechi 8120), nr.topo.2353/2  în 

suprafaţă de 100 mp.  

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 103 din data de 

31.10.2000 şi referatul 5093 din 23 iunie 2010 al serviciului urbanism, amenajarea 

teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de 

urgenţă prin care se propune vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat din 

Jimbolia, înscris în CF nr.401325 (vechi 8120), nr.topo. 2353/2 în suprafaţă de 100 mp.; 

valoarea totală a acestui teren fiind de 5.336 lei (12,68 euro/mp) , fără TVA, conform 

evaluării întocmite de către S.C. NELSYD COMPANY S.R.L. din Timişoara; 

 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. 

 

 

Teren intravilan situat în 

Jimbolia, str.Calea 

Timişorii nr.74, cuprins 

în CF401325 (vechi 

8120), nr.topo.2353/2 

 

SC MACHE 

SRL 

JIMBOLIA  

 

100 

 

5.336 

 
 Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică: 

– Serviciului pentru verificarea legalităţii şi contencios administrativ a 

Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş; 

– Serviciului administaţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii publice; 

– Serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, 

investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă; 

– Serviciului de impozite şi taxe locale; 

- SC MACHE SRL JIMBOLIA,  

 

 

 

Nr. 125 din 24 iunie   2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

           Rakoczi Gheorghe 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR 

Niţoi Ionel 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

HOTĂRÂREA 

Privind modificare şi completare Hotărârii Consiliului local al oraşului 

Jimbolia nr.57/08.04.2010 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia; 

Văzând referatul nr.5678 din 23 iunie 2010 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, mediu şi situaţii de 

urgenţă  prin care se propune modificare şi completarea Hotărârii Consiliului local al 

oraşului Jimbolia nr.57 din 8 aprilie 2010; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c , alin.9 şi art.45 din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se modifică şi se completează art.1 din Hotărârea Consiliului 

local al oraşului Jimbolia nr.57 din 8 aprilie 2010 şi va avea următorul cuprins : 

- teren înscris în CF nr.400328 Jimbolia, nr.topo.400328, în suprafaţă 

de 7.713 mp., având ca destinaţie construirea unei staţiide epurare; 

- teren înscris în CF nr.400329 Jimbolia, nr.400329, în suprafaţă de 

348 mp, având ca destinaţie drum de acces la staţia de epurare; 

- teren identificat prin nr.topo.401199, în suprafaţă de 344 mp. având 

ca destinaţie teren  pentru foraj, precum şi Forajul nr.1 edificat pe 

acest teren; 

- teren identificat prin nr.topo.401179 Jimbolia, în suprafaţă de 231 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.2 

edificat pe acest teren; 

- teren identificat prin nr.topo. 401183 Jimbolia, în suprafaţă de 241 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.3 

edificat pe a cest teren; 

- teren identificat prin nr.topo. 401201 Jimbolia, în suprafaţă de 754 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.4 

edificat pe a cest teren; 

- teren identificat prin nr.topo. 401194 Jimbolia, în suprafaţă de 327 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.5 

edificat pe a cest teren; 

- teren identificat prin nr.topo. 401164 Jimbolia, în suprafaţă de 577 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.6 

edificat pe a cest teren; 

- teren identificat prin nr.topo. 401191 Jimbolia, în suprafaţă de 1.084 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.7 

edificat pe a cest teren; 

- teren identificat prin nr.topo. 401135 Jimbolia, în suprafaţă de 962 

mp, având ca destinaţie teren pentru foraj, precum şi Forajul nr.8 

edificat pe a cest teren; 

- teren identificat prin nr.topo.401185 Jimbolia, în suprafaţă de 400 

mp, având ca destinaţie teren pentru construire foraj. 

 

- teren cu Staţie de pompare apă nr. 1, înscris în CF nr. 401158 Jimbolia, 

nr. topo. 401158, în suprafaţă de 1.629 mp; 

          -  teren cu Staţie de pompare apă nr. 4, înscris în CF nr. 401202 Jimbolia, 

nr. topo. 401202, în suprafaţă de 524 mp. 

 

 

 



Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului verificarea legalităţii actelor şi contencios 

administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare Europeană; 

- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi reegistrul agricol; 

 

Nr.126 din 24 iunie 2010                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        Rakoczi Gheorghe  

   CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR, 

    Niţoi Ionel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru lucrarea “Reconstrucţie ecologică forestiră prin 

împăduriri pe terenuri agricole degradate constituite în perimetrul de 

ameliorare Jimbolia, oraşul Jimbolia – judeţul Timiş – suprafaţa de 47,71 

ha”. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  

Văzând  referatul  nr.5673 din 23 iunie 2010 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor  tehnico-economici pentru lucrarea “Reconstrucţie ecologică forestiră prin 

împăduriri pe terenuri agricole degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia, 

oraşul Jimbolia – judeţul Timiş – suprafaţa de 47,71 ha”; 

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 şi indicatorii tehnico-economici 

pentru lucrarea “Reconstrucţie ecologică forestiră prin împăduriri pe terenuri agricole 

degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia, oraşul Jimbolia – judeţul 

Timiş – suprafaţa de 47,71 ha” investiţie ce se va executa pe următoarele terenuri : 

-A235/3/39, în suprafaţă de 3 Ha; A235/3/38, în suprafaţă de 5 Ha; 

A235/3/37, în suprafaţă de 5 Ha; A235/3/36, în suprafaţă de 3 Ha; A235/3/35, în 

suprafaţă de 3 Ha; A235/3/3, în suprafaţă de 5 Ha; A235/3/4, în suprafaţă de 5 Ha; 

A235/3/5, în suprafaţă de 3 Ha; A213/1/182, în suprafaţă de 4 Ha; A213/1/183, în 

suprafaţă de 0,71 Ha; A213/1/181, în suprafaţă de 2,5 Ha; A213/1/180, în suprafaţă de 

0,5 Ha; A213/1/179, în suprafaţă de 0,5 Ha; A213/1/178, în suprafaţă de 2,5 Ha; 

A213/1/177, în suprafaţă de 5 Ha. 

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. 127 din 24 iunie  2010                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Rakoczi Gheorghe  

 

CONTRASEMNEAZĂ  

    SECRETAR, 

    Niţoi Ionel  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 

oraşului Jimbolia în  Consiliul de Administraţie al Spitralului 

orăşenesc „Dr.Karl Diel” Jimbolia. 

 

Consiliul local al oraşului Jimbolia ; 

Văzând referatul nr.5635 din 23 iunie 2010 prin care se propune 

desemnarea  reprezentanţilor al Consiliului Local al oraşului Jimbolia în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr.Karl Diel” Jimbolia; 

Ţinând cont de prevederile art.I, pct.31 OUG nr.48/2010; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.”a” pct.3 , alin.(9) şi 

art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată şi actualizată; 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. -  Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local al 

oraşului Jimbolia în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc 

„Dr.Karl Diel” Jimbolia, următorii  : 

1. D-l Boldor Augustin , consilier local,  

2. D-l Bill Zoltan , consilier local; 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – 

judeţul Timiş; 

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare 

Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice ; 

- Spitalului orăşenesc „Dr.Karl Diel” Jimbolia; 

- celor prevăzuţi la art.1 

 

 

Nr.128 din 24 iunie 2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        Rakoczi Gheorghe 

   CONTRASEMNEAZĂ , 

    SECRETAR, 

    Niţoi Ionel 
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