
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul
2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia  ;
Văzând referatul nr. 7129 din 17.08.2010 al serviciului buget, contabilitate,

patrimoniu, resurse umane prin care se propune modificarea şi completarea  organigramei şi
statelor de funcţii pentru anul 2010 ale activităţilor finanţate de la bugetul local: Aparatul de
specialitate al primarului -  care în urma modificărilor numărul total de funcţii va fi de 57, din
care : funcţii de demnitate publică – 2, funcţii publice de conducere – 6, funcţii publice de
execuţie – 36 şi funcţii publice contractuale – 13; activitatea Cultură Sport , care în urma
modificărilor numărul total de funcţii va fi de 16 ( casa de cultură – 6 funcţii, bibliotecă -  3
funcţii, muzeu – 3 funcţii, activităţi sportive – 4 funcţii) , Centru pentru persoane  cu dizabilităţi
„Nu mă uita”, care în urma modificărilor numărul total de funcţii va fi de 10 funcţii contractuale ,
Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor să rămână nemodificat – 6 funcţii ( şef
birou – 1 funcţie publică de conducere, 4 funcţii publice de execuţie şi 1 funcţie contractuală;
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă rămâne nemodificat cu un număr total de 9 funcţii
contractuale; Activitatea Transport Şcolar , Transport Local rămâne nemodificat cu un număr de 1
funcţie contractuală; Activitatea Autofinanţată rămâne nemodificată cu un numă total de 4 funcţii
contractuale;

În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a obţinut Avizul
nr.482084/23.06.2010 pentru funcţiile publice din cadrul apa ratului de specialitate al primarului
oraşului Jimbolia, judeţul Timiş, emis de Agenţia Naţională a Func ţionarilor Publici şi numirea
domnului Gain Eugen în funcţia publică specifică de conducere de arhitect şef, atribuţiile şefului
de serviciu fiind preluate de către arhitectul şef cu noua denumire a Serviciului Urbanism
Amenajarea Teritoriului în Arhitect Şef Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi ţinând
cont de prevederile art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(3) lit. ”b” şi  art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă modificarea şi completarea  organigramei  şi statele de funcţii
ale activităţilor finanţate de la bugetul local şi activităţilor autofinanţate, pentru anul 2010,
conform anexelor I, II, III, IV,V,VI, VII, VIII, IX şi X ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

administrativ a Prefecturii judeţului Timiş ;
-    Serviciului Administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii
internaţionale, relaţii publice;



- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii,
achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă ;
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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.  7130.18.08 2010 al Serviciului Urbanism , Amenajarea
Teritoriului, Registrul Agricol, Investiţii, Achiziţii Publice, Protecţia Mediului şi Situaţii de ugenţă  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) li t.”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. - Costul total al investiţiei este de 1.679.804 lei – TVA inclus (echivalentul a
396.864 Euro), din care C+M 1.532.277 lei – TVA inclus (echivalentul a 362.009 Euro).

Art. 3. – Se  abrogă HCL nr. 127 din 24 iunie 2010.
Art. 4. – 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;
- Serviciului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Registrul Agricol, Investiţii,
Achiziţii publice, Protecţia mediului şi Situaţii de Urgenţă.

Nr. 145 din 18 august  2010                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tabeică Neculai

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA Nr.146
Din 18.08.2010

privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a terenului pentru construcţia
obiectivului Centru de colectare Jimbolia, aferent proiect ului „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Timiş”

Consiliul local al oraşului Jimbolia, întrunit în şedinţă extrordinară în prezenţa a 13
consilieri.

Văzând referatul nr. 7177 din 18.08.2010 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriul ui,
registrul agricol, investiţii, achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă prin care se propune
darea în administrare Consiliului Judeţean Timiş a terenului înscris în CF. 10380, nr.topo. NMS 16/1 în
suprafaţă de 10.000 mp.,  teren car e se află în domeniul public al oraşului, pentru construcţia
obiectivului Centru de colectare Jimbolia, aferent proiectului „ Sistem integrat de management al
deşeurilor în judeţul Timiş” ;

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind regimul d eşeurilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.426/2001;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b” şi ”c”, alin.(4) lit.”e” şi „f” şi alin.(5) lit.”a”
şi „c” şi art.123 alin.(1)  şi art.45 din Legea administraţiuei publice locale nr.21 5/2001, republicată  şi
actualizat;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare Consiliului Judeţean Timiş a terenului pentru
construcţia obiectivului Centrul de colectare Jimbolia, în cadrul proiectului „ Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Timiş”,  teren înscris în CF. 10380, nr.topo. NMS 16/1 în suprafaţă
de 10.000 mp., identificat conform Planului de situaţie şi cel de încadrare în zonă din care face parte
integrantă.

Art. 2. – Obiectivul de investiţii Centrul de colectare Jimbolia, se va construi pe terenul
care se află pe domeniul public al localităţii Jimbolia, teren disponibil exclusiv pentru realizarea
obiectivului propus în proiect.

Art. 3. – Cu punerea în aplicare  şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ho tărâri
se împuterniceşte d-l Kaba Gabor.

Art. 4 . Hotărârea nr. 58 din 8 aprilie 2010 a Consiliului local al oraşului Jimbolia se
abrogă.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului localităţii
şi se comunică :

- Direcţiei 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 urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol, investiţii,
achiziţii publice, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă;

                                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tabeică Neculai
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 18 august 2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Tabeică Neculai
Din cei 17 consilieri în funcţie au f ost prezenţi : 13
Au absentat : d-l Bill Zoltan, d-l Flaugiu Pavel, d-l Mihăilă Timotei, d-l Macovei Bogdan.

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei şi Statelor de

Funcţii pe anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 144 cu 12 voturi „pentru” şi o abţinere .

2. Proiect de hotărâre 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”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 145 cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind  darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a
terenului pentru construcţia obiectivului Centru de colecatre Jimbolia, aferent
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 146 cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 18 august 2010 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al
oraşului Jimbolia.

D-l Kaba, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că  din  cei 17
consilieri în funcţie sunt prezenţi 13, absentează : d-l Bill Zoltan, d-l Flaugiu Pavel, d-l Mihăilă
Timotei, d-l Macovei Bogdan.

În continuare d-l Kaba prezintă

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigra mei şi Statelor de
Funcţii pe anul 2010.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru lucrarea “ Reconstrucţie ecologică forestiră prin
împăduriri pe terenuri agricole degradate constituite în p erimetrul de
ameliorare Jimbolia, oraşul Jimbolia – judeţul Timiş – suprafaţa de 47,71 ha”.

3. Proiect de hotărâre privind  darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a
terenului pentru construcţia obiectivului Centru de colecatre Jimbolia, aferent
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”

Conform Hotărârii nr.129/22 iulie  2010 preşedinte de şedinţă  este  d-l Tabeică
Neculai.

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

D-l Tabeică prezintă referatul modificarea şi completarea Organigramei şi
Statelor de Funcţii pe anul 2010.

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 avizează favorabil
proiectul de hotărâre.

D-l Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se ap robă cu 12 voturi
„pentru” şi o abţinere (d-l Meszaros) şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.144

D-l Tabeică prezintă referatul 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”.
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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 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 Tabeică supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de
voturi şi se adoptă

HOTĂRÂREA NR.145

D-l Tabeică prezintă referatul privind darea în administrarea Consiliului Judeţean
Timiş a terenului pentru construcţia obiectivului Centru de colecatre Jimbolia, aferent
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”

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 avizează favorabil
proiectul de hotărâre.

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

HOTĂRÂREA NR.146

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d-l Tabeică 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 primarulu i.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tabeică Neculai

SECRETAR
 Niţoi Ionel




