
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind prelungirea Contractului de Concesiune teren nr.
8389/1/03.10.2008 încheiat între Consiliul Local al oraşului
Jimbolia şi S.C. Kasa Agro Prest S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7269 din 23 august 2010 al Serviciului Urbanism,

Amenajarea Teritoriului prin care se propune prelungirea prin act adiţional a
contractului de concesiune  nr. 8389/1/03.10.2008 pentru terenul intravilan situat în
Jimbolia, cuprins în CF nr. 3757, nr. topo. 10022 în suprafaţă de 15646 mp, la
solicitarea d-lui Kasa Tiberiu, în calitate de concesionar, de la 10 ani la 20 de ani;

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 prin act adiţional a contractului de
concesiune nr. 8389/1/03.10.2008 pentru terenul intravilan situat în Jimbolia,
cuprins în CF nr. 3757, nr.topo.100 22 în suprafaţă de 15646 mp, de la 10 ani la 20
de ani.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării

Actelor Normative şi Con tencios Administrativ , Instituţia
Prefectului – Judeţul Timiş

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului  ;
- Serviciului Taxe şi impozite locale ;
- S.C. Kasa Agro Prest S.R.L.

Nr. 147 din 25 august 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tabeică Neculai

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂRE

privind  atribuirea unui număr stradal Staţiei de tratare a apei
potabile din Jimbolia, str. Spre Est.

Consiliul local al oraşului Jimbolia ;
Văzând referatul nr. 7271 din 23 august 2010 al Serviciului  Ur banism,

Amenajarea Teritoriului  prin care se propune atribuirea numărului stradal „74 str.
Spre Est” – pentru Staţia de tratare a apei potabile din Jimbolia, imobil înscris în
CF nr. 401162 Jimbolia, nr. topo. 401162, aflat în proprietatea publică a oraşu lui
Jimbolia ;

În 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 „74 – strada Spre Est” -  pentru Staţia de
tratare a apei potabile din Jimbolia, imobil aflat în proprietatea publică a oraşului
Jimbolia, înscris în CF nr. 401162 Jimbolia, nr.topo. 401162.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării

Actelor Normative şi Contencios Administrativ , Instituţia
Prefectului – Judeţul Timiş

- Serviciului  Administraţie Publică Locală , Integrare Europeană şi
Relaţii Internaţionale, Relaţii  Publice

- Serviciului Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului ;
- S.C. AQUATIM S.A.

Nr. 148 / 25 august  2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
         Tabeică Neculai

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 7241/25.08.2010

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 25 august 2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Tabeică Neculai
Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 16
A absentat : d-l Flaugiu Pavel

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

.
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune teren nr.

8389/1/03.10.2008 încheiat între Consiliul Local Jimbolia şi S.C. Kasa Agro Prest
S.R.L.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr. 147 cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr stradal Staţiei de tratare a apei
potabile din Jimbolia, str. Spre Est.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărâre nr.  148 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 25 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 16, absentează : d-l Flaugiu Pavel

În continuare d-l Kaba prezintă

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune teren nr.
8389/03.10.2008 încheiat între Primăria Oraş ului Jimbolia şi S.C. Kasa Agro Prest
S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr stradal Staţiei de tratare a apei
potabile din Jimbolia, str. Spre Est.

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 privind prelungirea Contractului de concesiune

teren nr. 8389/03.10.2008 încheiat între Primăria Oraşului Jimbolia şi S.C. Kasa Agro
Prest S.R.L.

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 avi zează favorabil proiectul de
hotărâre.

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

Ia cuvântul d-l Kasa Tiberiu, administrator al S.C. Kasa Agro Prest S.R.L., care
mulţumeşte consilierilor pentru prezenţă. Precizează că pentru a construi ferma din afara
oraşului, pentru care a fost concesionat terenul, a cerut un credit băncii ProCredit Bank
Timişoara. Acest credit este garantat în proporţie de 80% din fonduri europene. Pentru a p rimi
această garanţie s-a cerut o documentaţie şi anumite completări, printre care şi aceea că
perioada de concesionare a terenului să nu fie mai mică decât perioada de creditare, care este
de 15 ani. De aici rezultă motivul necesităţii prelungirii de la 1 0 la 20 de ani a Contractului de
concesiune încheiat de către  S.C. Kasa Agro Prest S.R.L. cu Consiliul Local Jimbolia.

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

HOTĂRÂREA NR.147

D-l Tabeică prezintă referatul privind atribuirea unui număr stradal Staţiei de
tratare a apei potabile din Jimbolia, str. Spre Est.
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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.148

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 primarului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tabeică Neculai

SECRETAR
 Niţoi Ionel




