
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
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”.

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul  nr.  752/01.09.2010 al Serviciului Urbanism, prin care se propune 

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”;

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 forestieră 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 1.487.647 lei – TVA inclus (echivalentul a 351.465 Euro).

Art. 3.  –  Se alocă din bugetul local contribuţia proprie a  Oraşului Jimbolia în 
sumă de 165.976 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. 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
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA NR._155
din 17.09.2010

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea  Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7958/15.09.2010  al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului,  

prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea  
Jimbolia;

Analizând proiectul privind „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea  Jimbolia ;

Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (5) lit.”c”, alin. (9) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

Fiind îndeplinite procedurile şi prevederile privind funcţionarea consiliului local din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

În temeiul drepturilor conferite de art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate privind „Extinderea şi modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea  Jimbolia, cu indicatorii 
tehnico economici cuprinşi în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. – Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se asigură din fonduri 
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii 
de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la 
Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale.

Art.3. – Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în 
domeniul public al oraşului Jimbolia. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru 
realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art.4. – Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte d-l Kaba Gabor.

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului–judeţul 
Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală;
- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;
- S.C. AQUATIM S.A. 
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Toth Gabor           Nr. consilieri prezenţi ___

    Nr. voturi pentru  ___  
Nr. voturi împotrivă ___
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/01.09.2010, a 
Hotărîrii Consiliului Local nr. 110/23.07.2009 şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 129/03.08.2009

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatele  nr. 7527/01.09.2010 şi 7958/15.09.2010 ale 

Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului prin care se propune abrogarea unor 
hotărâri;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se  abrogă următoarele Hotărâri ale Consiliului Local:
-  Hotărârea nr.  153/01.09.2010 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”.

- Hotărârea nr. 110/23.07.2009 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru lucrarea „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea Jimbolia.

- Hotărârea nr. 129/03.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici privind lucrarea „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea Jimbolia.

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală   ;
- Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  156  din 17 septembrie 2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Toth Gabor 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   7910 /17.09.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   17.09.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Toth Gabor
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 15
      Au absentat : d-l Flaugiu Pavel şi d-l Macovei Bogdan

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

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”.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 154 cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Extinderea şi 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” -
localitatea Jimbolia.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 155 cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 156 cu unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 17 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 15, absentează : d-l Flaugiu Pavel şi d-l Macovei Bogdan.

În continuare d-l Kaba prezintă 

ORDINEA DE ZI

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”.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind „Extinderea 
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” 
- localitatea Jimbolia.

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri.

Conform Hotărârii nr. 149/01.09.2010 preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 2 luni 
a fost ales d-l Toth Gabor.

D-l Toth  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Toth prezintă referatul 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”.

Intervine d-l Kaba care prezintă necesitate modificării cotei de cofinanţare, în sensul 
creşterii acesteia de la 10% la 12%, pentru a fii siguri că nu se pierde finanţarea pentru acest 
proiect.

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. 154
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D-l Toth prezintă referatul pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate privind 
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş” - localitatea Jimbolia.

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. 155

D-l Toth prezintă referatul privind abrogarea unor hotărâri.
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. 156

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 




