
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
Privind participarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia la realizarea proiectului
BANATUL VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între
oraşele înfrăţite Kikinda  şi Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border
environmental cooperation between the twin towns Kikinda and Jimbolia) .

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând  referatul  din 7468 din 30.08.2010 al Serviciului Administraţie publică locală,

Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin care se propune participarea
Consiliului Local al oraşului Jimbolia la realizarea proiectului BANATUL VERDE – cooperare
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia  ( GREEN
BANAT – cross-border environmental cooperation between the twin towns Kikinda and
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 BANATUL VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele
înfrăţite Kikinda şi Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border environmental cooperation
between the twin towns Kikinda and Jimbolia).

Art. 2. – Se aprobă acoperirea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul BANATUL
VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi
Jimbolia ( GREEN BANAT – cross-border environmental cooperation between the twin towns
Kikinda and Jimbolia).

Art. 3. – Se aprobă asigurarea contribuţiei proprii de 2%, însemnând 3.367 Euro din
totalul sumei eligibile de 168.335 Euro.

Art. 4. – Se aprobă disponibilitatea temporară a fondurilor până când acestea vor fi
rambursate de către programul de finaţare.

Art. 5. – De la data prezentei hotărâri se abrogă HCL Jimbolia nr. 109/23.07.2009.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului verificarea legalităţii actelor  şi contencios administrativ a l
Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală
- Serviciului Administraţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii

Internaţionale, Relaţii Publice
- Cetăţenilor prin afişare şi presă

Nr.   150 din 1 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                        Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞU LUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea apartamentării imobilului din Jimbolia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 57

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7505 din 30 august 2010 al Arhitectului Şef,  prin

care se propune aprobarea  apartamentării imobilului din Jimbolia, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 57, înscris în CF  nr. 401420, nr. topo. 2565, 2566, 2567;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă apartamentarea imobilului din Jimbolia, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 57, înscris în CF  nr. 401420, nr. topo. 2565, 2566, 2567, după cum
urmează:

- apartamentul nr. 1 va fi compus din trei camere, în  suprafaţă util ă de
82,72 mp. cu 52% părţi comune indivize şi o cotă parte din terenul aferent de 753/1448
mp.

- apartamentul nr. 2 va fi compus din trei camere, în  suprafaţă utilă de
76,37 mp. cu 48% părţi comune indivize şi o cotă parte din terenul aferent de 695/144 8
mp.

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

Nr.   151 din 1 septembrie 2010           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                  Toth Gabor

         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                  SECRETAR,

                    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr. 401268 Jimbolia,
nr. topo. 1816 – 1818, str. Liviu Rebreanu, nr. 4

Consiliul Local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.  7506 din 30.08.2010 al Serviciului urbanism, prin care

se propune dezlipirea  terenului cuprins în CF nr. 401268 Jimbolia, nr. topo. 1816 –
1818, str. Liviu Rebreanu, nr 4, având o suprafaţă de 2151mp. în două parcele după
cum urmează:

- Parcela nr. 1 în suprafaţă de 1751 mp. ;
- Parcela nr. 2 în suprafaţă de 400 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  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. - Se aprobă dezlipirea terenului cuprins în CF nr. 401268 Jimbolia, nr.
topo. 1816 – 1818, str. Liviu Rebreanu, nr 4, având o suprafaţă de 2151mp. în două
parcele după cum urmează:

- Parcela nr. 1 în suprafaţă de 1751 mp. ;
- Parcela nr. 2 în suprafaţă de 400 mp.;

     Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al localităţii Jimbolia.
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţi i, a aplicării actelor
normative şi contencios administra tiv a Instituţiei Prefectului –
Judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism

Nr.   152 din 1 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Toth Gabor

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 foresti eră 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.   7527.01.09.2010 al Serviciului Urbanism, prin care se propune

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico -economici pentru lucrarea
“Reconstrucţie ecologică foresti eră 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 foresti eră 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 tere nuri :

- 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 alocă din bugetul local  contribuţia proprie a  Oraşului Jim bolia în sumă
de 100.800 lei.

Art. 4. – Se desemnează responsabil de proiect D -l Gorgan Daniel, inspector de
specialitate în cadrul Serviciului Administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice din cadrul Primăriei Oraşului Jimbolia..

Art. 5. - Cu data prezentei se  abrogă HCL nr. 145 din 18 august 2010.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a plicării actelor normative  şi
contencios administrativ al Instituţiei  Prefectului – Judeţul  Timiş;
- Serviciului Administraţie publică locală , Integrare Europeană şi Relaţii
Internaţionale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism

Nr.    153  din 1 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
                                           Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ
               SECRETAR,

Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR. 7461/02.09.2010

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 01.09.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Toth Gabor
Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 10
Au absentat : d-l Ciuciulete Petru, d-l Flaugiu Pavel, d-l Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d-l

Pop Eugen, d-l Postelnicu Darius, d-l Tabeică Neculai.

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Co nsiliului Local al oraşului Jimbolia şi
alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „BANATUL VERDE – cooperare
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia” ( GREEN
BANAT – cross-border environmetal cooperatio n between the twin towns Kikinda and
Jimbolia).

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 150 cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de teren,

propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 112/1995 .
S-a supus la vot şi s-a respins cu 10 voturi „pentru”, voturi necesare – 11 (două treimi din

numărul total al consilierilor locali în funcţie)
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a  terenului ce aparţine de

locuinţa situată în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 4
S-a supus la vot şi s-a respins cu 10 voturi „pentru”, voturi necesare – 11 (două treimi din

numărul total al consilierilor locali în funcţie)
4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafeţe de 1500 mp teren intravilan din

parcela cu nr. C.F. 20098, nr. cadastral 50073, pentru scoaterea la licitaţie în vederea
concesionării pentru construire obiectiv economic, cu profil agricol.

S-a supus la vot şi s-a respins cu 10 voturi „pentru”, voturi necesare – 11 (două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie)

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a
două parcele din intravilan, sit uate în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 22, pentru construire locuin ţe.

S-a supus la vot şi s-a respins cu 10 voturi „pentru”, voturi necesare – 11 (două treimi din
numărul total al consilierilor locali în funcţie)

6. Proiect de hotărâre privind apartamentare a imobilului din Jimbolia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 57.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 151 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str. Liviu

Rebreanu, nr. 4, cuprins în CF 40 1268, nr. topo. 1816-1818.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 152 cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico -

economici pentru lucrarea “Reconstrucţie ecologică foresti eră 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. 153 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 01 septembrie 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 10, absentează : d-l Ciuciulete Petru, d-l Flaugiu Pavel, d-l
Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen, d-l Postelnicu Darius, d-l Tabeică
Neculai.

În continuare d-l Kaba prezintă

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al oraşului Jimbolia şi
alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „BANATUL VERDE – cooperare
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia ” (
GREEN BANAT – cross-border environmetal cooperation between the twin towns
Kikinda and Jimbolia).

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de  evaluare a diferenţei de teren,
propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaş i, în baza Legii 112/1995.

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de
locuinţa situată în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 4

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafeţe de 1500 mp teren intravilan  din
parcela cu nr. C.F. 20098, nr. cadastral 50073, pentru scoaterea la licitaţie în vederea
concesionării pentru construire obiectiv economic , cu profil agricol.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea conc esionării a
două parcele din intravilan, situate în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 22, pentru construire locuin ţe.

6. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului din Jimbolia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 57.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii te renului din Jimbolia, str. Liviu
Rebreanu, nr. 4, cuprins în CF 401268, nr. topo. 1816 -1818.

Şi solicită completarea acesteia cu :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor

tehnico-economici pentru lucrarea “Reconstrucţie ecologică forestieră prin împăduriri pe
terenuri agricole degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia, oraşul
Jimbolia – judeţul Timiş – suprafaţa de 47,71 ha” .

Conform ordinii alfabetice  preşedinte de şedinţă urmează d -l Toth Gabor, se supune
la vot şi cu unanimitate de voturi se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 149

D-l Toth  supune aprobării ordinea de zi  şi plusul la ordinea de zi care se aprobă cu
unanimitate de voturi.
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D-l Toth prezintă referatul privind participarea Consiliului Local  al oraşului
Jimbolia şi alocarea cotei de cofinanţare la proiectul cu titlul „BANATUL VERDE –
cooperare transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi
Jimbolia” ( GREEN BANAT – cross-border environmetal cooperation between the t win
towns Kikinda and Jimbolia).

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 comi siei sociale care avizează favorabil proiectul de
hotărâre.

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

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

HOTĂRÂREA NR. 150

D-l Toth prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare a diferenţei de
teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii
112/1995.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanis m 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.

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

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge, cu 10 voturi „pentru”
- voturi necesare pentru adoptare – 11 voturi (două treimi din numărul total al consil ierilor în
funcţie).

D-l Toth prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 4

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.

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

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 10 voturi „pentru” -
voturi necesare pentru adoptare – 11 voturi (două treimi din numă rul total al consilierilor în
funcţie).

D-l Toth prezintă referatul privind dezlipirea unei suprafeţe de 1500 mp teren
intravilan din parcela cu nr. C.F. 20098, nr. cadastral 50073, pentru scoaterea la licitaţie
în vederea concesionării pentru construire obiectiv economic, cu profil agricol.

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul
de hotărâre
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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.

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

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 10 voturi „pentru”
voturi necesare pentru adoptare – 11 voturi (două treimi din numărul total al consilierilor în
funcţie).

D-l Toth prezintă referatul privind scoaterea la licitaţie publică în vederea
concesionării a două parcele din intravilan, situate în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 22,
pentru construire locuinţe.

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.

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

D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se respinge cu 10 voturi „pentru” -
voturi necesare pentru adoptare – 11 voturi (două treimi din numărul total al consilierilor în
funcţie).

D-l Toth prezintă referatul privind apartamentarea imobilului din Jimbolia, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 57.

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.

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

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

HOTĂRÂREA NR. 151

D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea dezlipirii terenului din Jimbolia, str.
Liviu Rebreanu, nr. 4, cuprins în CF 401268, nr. topo. 1816 -1818.

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.

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

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

HOTĂRÂREA NR. 152
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D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “Recon strucţie ecologică forestieră prin
împăduriri pe terenuri agricole degradate constituite în perimetrul de ameliorare
Jimbolia, oraşul Jimbolia – judeţul Timiş – suprafaţa de 47,71 ha” .

D-l Rakoczi  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favor abil 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.

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

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

HOTĂRÂREA NR. 153

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi d -l Toth 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,
                                                             Toth Gabor

SECRETAR
 Niţoi Ionel




