
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8115 din 20 septembrie  2010 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se 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. III                TRIM. IV
VENITURI – TOTAL            - 672          - 506
1. Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrare                    04.02.04                  0            159
2. Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 
cheltuielilor de personal din învăţământ        11.02.02             - 672                        -1013
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare     11.02.06                 0                            -152
4. Subvenţii de la bugetul de stat pt. finanţarea 
investiţiilor la spitale                                             42.02.16                                                500

CHELTUIELI – TOTAL            - 672          - 506
1. Alte servicii publice generale        54.02                0             7

- reparaţii capitale        54.02.71                0           7
2. Învăţământ                                               65.02                   - 672                       - 1013

- cheltuieli de personal        65.02.10            - 672                       - 1013
3. Sănătate                    66.02                0                              500

- transferuri de capital        66.02.51                0                              500

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Compartimentului buget, contabilitate

Nr. 157 din 23 septembrie 2010             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Toth Gabor

    
CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

                     Niţoi Ionel         



  

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind  modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8108 din 20 septembrie  2010 al Serviciului 

buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane  prin care se propune  modificarea 
Organigramei şi Statelor de funcţii pe anul 2010, pentru Aparatul de specialitate al 
primarului  oraşului Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii 
pentru Aparatul de specialitate al primarului oraşului Jimbolia, conform Anexelor 
I, II şi III ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului - judeţului Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;

Nr.   158 / 23 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ;
                       Toth Gabor

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor Cimitir

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8109 din 20 septembrie 2010 al Serviciului 

buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor cimitir;

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2009 modificată şi 
completată, precum şi de prevederile O.U.G. nr. 1/2010; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor la
Cimitirul din Jimbolia..

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

actelor normative şi contencios administrativ al Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Compartimentului administraţie publică locală ;

Nr.  159 / 23 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                     Toth Gabor

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
Privind modificarea art. 1 din HCL nr. 94/23.10.2008 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8119/20.09.2010 al primarului oraşului Jimbolia 

prin care se propune înlocuirea d-lui Takacs Mihai cu d-l consilier Toth Gabor, 
pentru a face parte din consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1, 
Jimbolia.

Ţinând cont de prevederile art. 145 alin. (6) din Legea învăţământului 
nr. 84/1995, republicată şi actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit.”a” pct. 1 , alin. (9) şi art. 45 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se  modifică art. 1 din HCL nr. 94/23.10.2008 şi va avea 
următorul cuprins: 

Art.1. -  Se desemnează reprezentanţii Consiliului local al oraşului 
Jimbolia în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, după cum 
urmează :

1. Boldor Augustin, pentru învăţământul preşcolar;
  2. Toth Gabor, pentru învăţământul şcolar.
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;
- Unităţilor de învăţământ
- Celor prevăzuţi la art. 1

Nr.  160 din 23 septembrie 2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
            Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea rapoartelor de evaluare a diferenţei de teren, propus spre 

vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea nr. 101/2001 a Consiliului Local Jimbolia şi referatul nr. 7475 

din 30.08.2010 al Serviciului Urbanism prin care se propune însuşirea de către Consiliul Local a 
rapoartelor de evaluare a diferenţei de teren, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în 
baza Legii nr. 112/1995,  ce urmează a fi vândută proprietarilor construcţiilor, fără licitaţie 
publică, conform raportului de evaluare întocmit de către SC ”NELSYD COMPANY” SRL, 
teren ce aparţine domeniului privat al oraşului şi nu a fost revendicat de foştii proprietari; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, alin. (9), art. 123 alin (3) şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se însuşesc rapoartele de evaluare pentru diferenţa de teren înscrisă în 
CF, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi în baza Legii nr.112/1995 ce urmează a  fi 
vândut proprietarilor construcţiilor, după cum urmează :
Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele  

solicitantului

Adresa 
imobilului

Nr.
CF

Nr.
topo

Data 
întocmirii 

rap. de 
eval.întoc-
mit de SC 

Neslyd 
Company

Supraf.
teren 

atribuit 
gratuit 
(mp)

Supraf. 
teren 

diferenţă 
rezultat 

pt. vânza-
re (mp)

Valoarea 
terenului    

(lei)
fără TVA

1. Mihai 
Alexandru şi 
Mihai Mariea

Vasile Lucaciu 
nr. 4

400182
(vechi 
3120)

400182 23.08.2010 381 280. 10.640

2. Marinescu 
Gheorghe şi 
Marinescu 
Liubinca

Ion Slavici
Nr. 159

401425
(vechi 
688)

1937, 
1938

23.07.2010 401 179 6.498

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
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

Nr. 161 din 23 septembrie 2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                  Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

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

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  

referatul nr. 7474 din 30 august 2010  al Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului, 
întocmit în baza cererii numiţilor Mihai Alexandru şi Mihai Mariea, în calitate de proprietari ai 
locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 4 şi 
prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 280 mp cu preţul de 
10.640 lei (8,98 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company 
S.R.L, la data de 23.08.2010, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după 
atribuirea gratuită a suprafeţei de 381 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 
90/19.03.2002.

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 şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către  Mihai Alexandru şi 
Mihai Mariea a suprafeţei de 280  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF. nr.
400182 (vechi 3120) nr.topo. 400182, din Jimbolia, str. Vasile Lucaciu, nr. 4.

Art.2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de 10.640 lei,   (8,98
euro/mp.) stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la 
data de 23.08.2010.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art.3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995.

Art.4. – 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 şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Mihai Alexandru şi d-nei Mihai Mariea, str. Vasile Lucaciu, nr. 

4, Jimbolia 

Nr. 162     din 23 septembrie 2010                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           Toth Gabor

    
                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

       SECRETAR,
         Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de locuinţa situată în 
Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 159

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 24/23.03.2000 şi  

referatul nr. 6250 din 15.09.2010  al Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmit în 
baza cererii numiţilor Marinescu Gheorghe şi Marinescu Liubinca, în calitate de proprietari ai 
locuinţei cumpărată în baza Legii nr. 112/1995, situată în Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 159 şi 
prin care se propune vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 179 mp cu preţul de 
6498 lei (8,51 euro/mp), conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company 
S.R.L, la data de 23.07.2010, suprafaţă rămasă în domeniul privat al oraşului Jimbolia, după 
atribuirea gratuită a suprafeţei de 401 mp., teren aferent locuinţei, conform HCL nr. 
166/20.09.2007;

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 şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, către  Marinescu Gheorghe şi 
Marinescu Liubinca a suprafeţei de 179  mp., ce constituie diferenţa de teren cuprins în CF. nr.
401425 (vechi 688) nr.topo. 1937, 1938, din Jimbolia, str. Ion Slavici, nr. 159.

Art.2. – Preţul de vânzare a terenului prevăzut la art.1 este de de 6498 lei (8,51 
euro/mp), stabilit conform raportului de evaluare întocmit de S.C. Nelsyd Company S.R.L, la 
data de 23.07.2010.

Preţul stabilit conform raportului de evaluare nu conţine TVA.
Art.3. – În baza hotărârii, Primăria oraşului Jimbolia, va întocmi contractul de 

vânzare-cumpărare, pentru terenul ce se vinde proprietarului construcţiei conform Legii 
nr.112/1995.

Art.4. – 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 şi amenajarea teritoriului;
- D-lui Marinescu Gheorghe şi d-nei Marinescu Liubinca, str. Ion 

Slavici, nr. 159

Nr.  163      din 23 septembrie 2010                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                           Toth Gabor

    
                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                             SECRETAR,
                  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea dezlipirii suprafeţei de 1500 mp. teren intravilan 
din parcela cu nr. C.F. 20098, Jimbolia, nr. cadastral 50073, pentru 
scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pentru 
construire obiectiv economic cu profil agricol

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 7294 din 30.08.2010 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului, prin care se propune dezlipirea terenului intravilan, având 
o suprafaţă 1500 mp., din parcela cu nr. C.F. 20098 Jimbolia, nr. cadastral 50073, 
pentru scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pentru construire 
obiectiv economic, cu profil agricol;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit.”b”, alin. (9), art. 123 alin. (2) 
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă dezlipirea terenului intravilan în suprafaţă de 1500 
mp. din parcela cu nr. C.F. 20098   Jimbolia, nr. cadastral 50073.

Terenul menţionat mai sus aparţine domeniului privat al localităţii 
Jimbolia.

Art. 2. – Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării, pentru construire obiectiv econimic, cu profil agricol, a suprafeţei 
de 1500 mp  dezlipită din parcela cu nr. C.F. 20098   Jimbolia, nr. cadastral 
50073.

Art. 3. – 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 Internaţinale, Relaţii Publice;
- Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
- OCPI Timiş.

Nr. 164   din 23 septembrie 2010          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                    Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA - JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

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

Consiliul local al orasului Jimbolia; 
Văzând referatul nr. 7473 din 30.08.2010 al Serviciului Urbanism şi 

amenajarea teritoriului,  prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în 
vederea concesionării  a două parcele din intravilan, situate în Jimbolia, str. Spre 
Sud nr. 22, aflate în domeniul privat al oraşului Jimbolia, pentru construire 
locuinţe;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. ”b”, art. 123 alin. (2) şi art.
45 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

 Art. 1. – Se scot la licitaţie publică în vederea concesionării, 
următoarele parcele: - Parcela nr. 1 – adresa Jimbolia, str. Spre Sud nr. 22, cu 
front stradal şi acces dinspre str. Bârzava, este cuprinsă în C.F. nr. 401421, nr. 
topo. 401421, are suprafaţa de 347 mp., este dezmembrată şi intabulată în 
evidenţele OCPI Timiş, conform C.F. nr. 401421;
             - Parcela nr. 2 - adresa Jimbolia, str. Spre Sud nr. 22, este cuprinsă în 
C.F. nr. 401422, nr. topo. 401422, are suprafaţa de 348 mp., este dezmembrată şi 
intabulată în evidenţele OCPI Timiş, conform C.F. nr. 401422;

Art. 2. – Terenurile  menţionate la alin.1 aparţin domeniului privat al 
oraşului

Jimbolia şi nu au fost revendicate de foştii proprietari.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunica :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative si contencios administrativ a Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Timiş ;

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

Nr.    165     din 23 septembrie 2010         PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ;
         Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR,

                                                Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind atribuirea dreptului de administrare asupra clădirii cu toate 
anexele aferente, situată în perimetrul bălţilor din Jimbolia, în 
favoarea S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr.7727/ 17.09.2010 al Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune atribuirea dreptului de administrare,  
asupra clădirii cu toate anexele aferente, situată în perimetrul bălţilor din Jimbolia, 
în favoarea S.C. Peisaj Hosta S.R.L., pe perioada cât societatea desfăşoară 
activităţi de acvacultură şi pescuit sportiv;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin. (5) lit.”a” şi art. 
123 alin. (1)  şi art. 45 din Legea administraţiuei publice locale nr. 215/2001, 
republicată  şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă atribuirea dreptului de administrare asupra 
clădirii cu toate anexele aferente, situată în perimetrul bălţilor din Jimbolia, în 
favoarea S.C. Peisaj Hosta S.R.L., pe perioada cât societatea desfăşoară activităţi 
de acvacultură şi pescuit sportiv.

Art. 2. – Clădirea prevăzută la art. 1 este compusă din următoarele 
spaţii : - cameră (18,75 mp), cameră (15,00 mp), magazie (3.75 mp), magazie 
(9,75 mp), atelier (13,75 mp), hol (12,80 mp), şopron I ( 36.75 mp), şopron II 
(24,00 mp), şopron III cu grajd (100,00 mp), latrină ( 4.35 mp).

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul Timiş;
- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană 
şi relaţii internaţionale, relaţii publice;
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului
- S.C. Peisaj Hosta S.R.L. 

Nr. 166 din  23 septembrie 2010          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                             Toth Gabor

           CONTRASEMNEAZĂ,
                                                  SECRETAR,

                    Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan 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.7987/ 15.09.2010 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, prin care se propune 
însuşirea de către Consiliul local al oraşului Jimbolia a  raportului de evaluare pentru terenul 
intravilan 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 şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se însuşeşte  raportul de evaluare pentru terenul intravilan concesionat 
aflat în patrimoniul privat al oraşului Jimbolia, solicitat spre cumpărare de către concesionar, 
care a construit obiectivul stabilit în contractul de concesiune, după cum urmează:
  

Adresa terenuluiNr.
Crt.

DENUMIREA 
CONCESIO-
NARULUI

Obiectivul construit
(edificat)

Nr.CF Nr. 
topografic

Zona de 
încadrare 

a terenului

Data întocmirii 
raportului de 
reevaluare

Suprafaţa 
terenului 

(mp.)

Valoarea 
terenului 
(lei) fără 

TVA
Jimbolia

Str. L. Rebreanu, nr. 
24

1. NIŢĂ 
VALENTIN

Anexe gospodăreşti
Proprietate 
personală

401453
Vechi ( 
10569)

1876-
1877/1/1/1/2

C 17.08.2010 274 9.368

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

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
– Serviciului administaţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii Publice;
– Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului
– Serviciului impozite şi taxe locale

Nr.   167 din 23 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                     Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat situat în Jimbolia, str. 
Liviu Rebreanu, nr. 24, înscris în C.F. 401453 vechi ( 10569), topo 1876-1877/1/1/1/2, 
în suprafaţă de 274 mp

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea Consiliului local al oraşului Jimbolia nr. 103 din data de 31.10.2000 
şi

referatul 7053 din 15.09.2010 al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului prin care se 
propune vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat situat în Jimbolia, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 24, înscris în C.F. 401453 vechi ( 10569), topo 1876-1877/1/1/1/2, în suprafaţă de 
274 mp, la preţul de 9.368 lei (8,07 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. 123 alin. (3) 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. Liviu 
Rebreanu nr. 24
C.F. 401453 vechi ( 
10569), topo 1876-
1877/1/1/1/2

NIŢĂ 
VALENTIN

274 9.368

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

şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
– Serviciului administaţie publică locală, Integrare Europeană şi Relaţii 

Internaţionale, Relaţii publice;
– Serviciului de urbanism, amenajarea teritoriului;
– Serviciului de impozite şi taxe locale;
- D-lui Niţă Valentin

Nr.   168    din 23 septembrie 2010          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                          Toth Gabor

                                         

                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                                    SECRETAR
                                                     Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind  efectuarea de lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8087 din 16.09.2010 2009  al Serviciului 

urbanism, amenajare teritorială prin care se propune efectuarea 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) Imobile identificate cu nr. topo. 401190, 401191 şi 401192.

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 urbanism şi amenajarea teritoriului;

Nr.  169 din 23 septembrie 2010         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
              Toth Gabor

                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                          SECRETAR,

  Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Şandor 
Ladislau Petru aflat în stare de insolvabilitate.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8060 din 17 septembrie 2010 al Serviciului impozite şi 

taxe locale prin care se propune scăderea din evidenţele fiscale a sumei de 40 lei,  
reprezentând amenzi pentru contribuabilul Şandor Ladislau Petru, decedat în anul 
2007, CNP1520102352353, cu ultimul domiciliu în oraşul Jimbolia, str. 
Albinelor, nr. 3. 

Ţinând cont de prevederile art. 176, alin. (5) din OG. nr. 92/2003;
În temeiul prevederilor art. 36 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  40 lei   
reprezentând amenzi pentru contribuabilul Şandor Ladislau Petru, decedat în anul 
2007, CNP1520102352353, cu ultimul domiciliu în oraşul Jimbolia, str. 
Albinelor, nr. 3. 

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  impozite şi taxe locale.

Nr.    170  din 23 septembrie 2010                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         
                                Toth Gabor                     

                                              
                                 CONTRASEMNEZĂ,

 SECRETAR,
  Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului situat în 
oraşul Jimbolia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 8, cuprins în C.F. nr.  
3798, topo. Nr. 1089, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând Hotărârea Consiliului local nr.101/20.03.2001 şi referatul nr. 7924 din 14 

septembrie 2009 al Serviciului impozite şi taxe locale prin care se propune trecerea gratuită în 
proprietate a terenului aferent construcţiei din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 8, în 
suprafaţă de  cuprins în C.F. nr.  3798, topo. Nr. 1089, cumpărat în baza Legii nr. 112/1995.

Ţinând cont de prevederile art. 26 din Legea nr.112/1995 şi ale art. 33 din Hotărârea 
Guvernului nr. 11/1997;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) , alin. (9) şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001,republicată şi republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă trecerea gratuită în proprietatea numitei DEZSO MARIA   a terenului 
aferent imobilului situat în Jimbolia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 8, în suprafaţă de 
209 mp curte, cuprins în C.F. nr.  3798, topo. Nr. 1089,  care a cumpărat imobilul în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995.

Pentru diferenţa de teren cuprins în CF, în suprafaţă de 191 mp ( din care 191 mp curte) 
va plăti în continuare chirie conform actelor normative în vigoare.

Art.2. – Consiliul Local Jimbolia îşi rezervă dreptul de servitute de trecere asupra 
terenului prevăzut la art.1 alin.2, în măsura în care diferenţa de teren din parcelă este un loc 
înfundat, iar proprietarul casei şi al terenului obţinut  conform prezentei hotărâri renunţă, în 
orice fel, la folosirea diferenţei de teren menţionat.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică :
- Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Compartimentului   administraţie publică locală ;
- Serviciului  impozite şi taxe locale
- D-nei Dezso Maria, str. C.D. Gherea, nr. 8

Nr.   171   din 23 septembrie 2010                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
               Toth Gabor

                    
                                                                                     

                            CONTRASEMNEZĂ,
SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1042/01.10.2009 a 
apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara A, ap. 11, 
încheiat cu domnul Rovinar Ion Dănuţ

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând  referatul nr. 8064 din 17 septembrie 2010 al Serviciului de 

Impozite şi Taxe Locale prin care se propune  rezilierea contractului de închiriere 
nr. 1042/01.10.2009 a apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, 
scara A, ap. 11, încheiat cu domnul Rovinar Ion Dănuţ.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. „b”, alin.(9) şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se reziliază contractul de închiriere nr. 1042/V/01.10.2009 a 
apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara A, ap. 11, încheiat 
cu domnul Rovinar Ion Dănuţ.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului 
judeţul Timiş;

- Compartimentului  administraţie publică locală;
- Serviciului Impozite şi Taxe Locale
- D-lui Rovinar Ion Dănuţ

Nr.  172       / 23 septembrie 2010                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     
Toth Gabor                     
                     

                              
                                   CONTRASEMNEZĂ,

          SECRETAR,
Ionel Niţoi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind darea în folosinţă gratuită a spaţiilor existente în str. Ştefan cel Mare, nr. 9, 

Incubatorul de afaceri, cu plata utilităţilor 

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul 8059  din 17 septembrie 2010  al Serviciului Impozite şi Taxe 
Locale prin care se propune darea în folosinţă gratuită a spaţiilor existente în str. Ştefan cel 
Mare, nr. 9, Incubatorul de afaceri, cu plata utilităţilor, precum şi tarifele pentru utilităţi;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”c” şi alin.(9), art. 124 şi art. 45 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiilor existente în str.
Ştefan cel Mare, nr. 9, Incubatorul de afaceri, cu plata utilităţilor.

Art. 2.  – Se aprobă tarifele pentru utilităţi 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……………………… …224 lei/lună;
- apa……………………………………….. …  ………    4 lei/persoană;
- curent(vara inclus clima) + gaz/lună………  ……….  220 lei
2. pentru birourile de 24 mp…………………………....244 lei/lună;
- apa……………………………………….. ………..  ..    4 lei/persoană;
- curent(vara inclus clima) + gaz/lună……… …….. ...  240 lei
3. pentru birourile de 18 mp………………………….......214 lei/lună;
- apa  ………………………………………………… ..    4 lei/persoană;
- curent(vara inclus clima) + gaz/lună……………… .. 210 lei                                                                         
4. pentru birourile de 32 mp ........................................... 284 lei/lună;
- apa .......................................................................... .       4 lei/persoană;
- curent (vara inclus clima) + gaz/lună.......................     280 lei
5. pentru biroul de 43,3 mp....................................... =  364 lei/lună;
- apa............................................................................         4 lei/persoană;
- curent (vara inclus clima) + gaz/lună........................     360 lei
Pentru garsoniere se aplică tariful de 224 lei/lună.
Art. 3. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 121/24.06.2010.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative 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.    173  din 23 septembrie 2010                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
           Toth Gabor                                                                     

CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR,
        Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii Vii din sediu fermă în  
spaţii de locuit

Consiliul local al oraşului Jimbolia,
Văzând referatul nr. 8062 din 17 septembrie 2010 al Serviciului 

impozite şi taxe locale  prin care se propune schimbarea destinaţiei clădirii din 
Clarii Vii, din sediu fermă în  spaţii de locuit;

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 schimbarea destinaţiei clădirii  din Clarii Vii, 
imobil identificat prin C.F. nr. 2486, top. nr. 1152-1153/b/1, 1154/b/2/1, 
1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1, din „sediu fermă” în spaţii 
de locuit.

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 impozite şi taxe locale ;
- Cetăţenilor prin presă

Nr. 174  din    23 septembrie 2010          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Toth Gabor

                                                    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind numerotarea  apartamentelor  existente în clădirea fostă „sediu fermă” din Clarii 
Vii, C.F. 2486, top nr. 1152-1153/b/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 1155/b/2/1, 1156/b/1, 
1157/b/1, 1158/a/2/1

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8063 din 17 septembrie 2010 al Serviciului  impozite şi taxe 

locale prin care se propune numerotarea  apartamentelor  existente în clădirea fostă sediu fermă din 
Clarii Vii;

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 aprobă numerotarea apartamentelor  existente în clădirea fostă sediu 
fermă din Clarii Vii, identificată prin C.F. 2486, top. nr.  1152-1153/b/1, 1154/b/2/1, 1155/a/2/1, 
1155/b/2/1, 1156/b/1, 1157/b/1, 1158/a/2/1,  după cum urmează :  

- apartamentul nr. 1 – compus din 2 camere de 4,70m x 9,30m, respectiv 5,90m x 
6,80m;

- apartamentul nr. 2 – compus din 3 camere de 9,30m x 4,80 m, 4,70m x 4,80m 
respectiv 4,20m x 3,30m şi bucătărie de 3,80m x 1,80m;

- apartamentul nr. 3 – compus din 2 camere de 2,90m x 2,50m respectiv 2,70m x 
1,80m şi bucătărie de 1,80m x 2,80m;

- apartamentul nr. 4 – compus din 3 camere de 4,80m x 4,10m, 4,80m x 4,70m, 
4,80m x 4,40m şi bucătărie de 4,80m x  4,80m;

- apartamentul nr. 5 – compus din 1 cameră de 4,80m x 7m.
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 impozite şi taxe locale;
- Cetăţenilor prin afişare 

Nr.  175  /23 septembrie 2010                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
             Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
       SECRETAR,
        Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind încheierea contractelor de închiriere pentru persoanele 
(familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă 
fermă” din Clarii Vii

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 

Văzând  referatul 8061  din 17 septembrie 2010  al Serviciului
Impozite şi Taxe Locale prin care se propune încheierea contractelor de închiriere 
pentru persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea 
„fostă fermă” din Clarii Vii;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. „b” şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –  Se aprobă încheierea contractelor de închiriere pentru 

persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele existente în clădirea „fostă 
fermă” din Clarii Vii, după cum urmează:

1. apartamentul nr. 1 – familia Mihai Aurelia
2. apartamentul nr. 2 – familia Dochia Costel
3. apartamentul nr. 3 – liber
4. apartamentul nr. 4 – familia Desculţu Dorinel
5. apartamentul nr. 5 – familia Tirim Sandu
Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 
actelor normative şi contencios administrativ al Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Timiş;

- Serviciului  administraţie publică locală, Integrare 
Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice  ;

- Serviciului Impozite şi Taxe Locale

Nr.   176  din 23 septembrie 2010                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
           Toth Gabor

                                                                    
CONTRASEMNEAZĂ 
        SECRETAR,
        Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 
2010, al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8031 din 21 septembrie  2010 al serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2010 al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „a”, alin (6) lit „a” pct 3 şi  art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se rectifică bugetul  Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia, pe anul 2010 
după cum urmează :

                                                                                             MII LEI
                     TRIM. III                TRIM. IV

           
1. Venituri proprii din contracte încheiate
Cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat                      24,00                      32,00
2. Venituri proprii din contracte cu DSP din 
sume alocate din venituri proprii ale Ministerului
Sănătăţii                                                                            3,00                                    2,00
3.   Subvenţii pentru acţiuni de sănătate                               - 33                                      -37
4.  Infrastructură sanitară, programe naţionale de 
Sănătate                                                                                               - 500
5. Subvenţii de la bugetul local                                                                                         500

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative
 şi contencios administrativ al  Instrituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Compartimentului buget, contabilitate
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr.   177  din 23 septembrie 2010             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Toth Gabor

    
CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

                     Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Listei de investiţii, rectificată, pentru anul 2010, a 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8163 din 21 septembrie 2010 al serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune rectificarea Listei de 
investiţii pentru anul 2010, a Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3  şi  
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi 
actualizată ;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă rectificarea Listei de investiţii, pentru anul 2010 a 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia, după cum urmează :

- La PUNCTUL II – Dotări independente din venituri proprii – se introduce o poziţie nouă, 
poziţia 3 – sterilizator electric (etuvă) în sumă de 6 mii lei.

- La PUNCTUL II – Dotări independente din venituri proprii – se diminuează valoarea 
poziţiei 4, instrumentar laparoscopic în sumă de 6 mii lei.

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

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

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr. 178 din 23 septembrie 2010                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                            CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                        Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la concurs a două posturi vacante la 
Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8164 din 21 septembrie 2010 al Serviciului 
buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea scoaterii 
la concurs a două posturi vacante la Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2009 modificată şi 
completată, precum şi de prevederile O.U.G. nr. 1/2010; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă scoaterea la concurs a două posturi vacante la
Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia, după cum urmează:

- registrator medical, secţia chirurgie generală
- brancardier, secţia chirurgie generală.

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

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr.  179  / 23 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                          Toth Gabor

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8124 din 20 septembrie 2010 al serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului prin care se propune modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010;
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (4) lit.”d” şi  art. 45 din Legea administraţiei 

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010 , după cum 
urmează :

- La Capitolul B – Lucrări noi – se reduce punctul „1” – Viabilizare terenuri cu suma cu 
suma de 20.000; se suplimentează punctul „11” – Reparaţii capitale sediu PSI cu suma 
de 7.000 lei şi se introduce punctul „13” – Lucrări de montare sisteme de avertizare 
scurgeri de gaze naturale în valoare de 20.000 lei, rezultând un TOTAL Cap.B de 
5.217.000 lei şi un TOTAL GENERAL de 8.533.000.

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

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 
internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr.  180   din 23 septembrie 2010                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ ,
         SECRETAR

                                                                      Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind solicitarea transferului de proprietate al bunurilor prevăzute în Contractul de comodat 
nr. 329/01.02.2008, din patrimoniul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în 

patrimoniul Oraşului Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8120 din 20.09.2010 al compartimentului RECL privind 

solicitarea transferului de proprietate al bunurilor prevăzute în Contractul de comodat nr. 
329/01.02.2008, din patrimoniul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în 
patrimoniul Oraşului Jimbolia

În temeiul prevederilor  art..36 alin. (2) lit. ”d”  şi alin. (6) lit. a, pct. 1 şi 11, art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se solicită Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
trecerea bunurilor specificate în anexele nr. 1 şi nr. 2 din Contractul de comodat nr. 
329/01.02.2008 din patrimoniul instituţiei centrale în patrimoniul oraşului Jimbolia.

Art. 2. – Consiliul Local Jimbolia îşi asumă angajamentul privind funcţionarea 
R.E.C.L. în concordanţă cu scopul proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”, potrivit celor 
prevăzute în dosarul de solicitare pentru participarea în proiect, Secţiunea III. 2, Anexa B.

Art. 3. – Prezenta  hotărâre se comunică :
- Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului -  judeţul 
Timiş ;

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi relaţii 
internaţionale, relaţii publice;

- Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
- Compartimentului R.E.C.L.

Nr.    181  din 23 septembrie 2010                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Toth Gabor 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ ,
         SECRETAR

                                                                      Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea „Planului în vederea asigurării sustenabilităţii 
Reţelei Electronice a Comunităţii Locale Jimbolia”

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8151/21.09.2010 al compartimentului RECL 

privind aprobarea „Planului în vederea asigurării sustenabilităţii Reţelei 
Electronice a Comunităţii Locale Jimbolia”;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1 
şi 11,  art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi 
actualizată ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă conţinutul „Planului în vederea asigurării 
sustenabilităţii Reţelei Electronice a Comunităţii Locale Jimbolia”

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

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

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

- Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
- Compartimentului R.E.C.L.

Nr. 182 din 23 septembrie 2010                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

       Toth Gabor 

                                            CONTRASEMNEAZĂ ,
   SECRETAR

                                                       Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor la 
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8159 din 21 septembrie 2010 al Serviciului 

buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea 
scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor la Căminul pentru persoane vârstnice 
Jimbolia;

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2009 modificată şi
completată, precum şi de prevederile O.U.G. nr. 1/2010; 

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor la
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.

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

Actelor normative şi contencios administrativ a Prefecturii 
judeţului Timiş ;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
- Compartimentului administraţie publică locală ;
- Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.

Nr.  183   / 23 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                           Toth Gabor

   CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
 Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind avizarea unei propuneri de cofinanţare a cheltuielilor pentru 
bunurile şi lucrările prevăzute în lista de investiţii propusă de Spitalul 
„Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8149 din 21.09.2010 al Serviciului buget, 

contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune avizarea unei 
propuneri de cofinanţare a cheltuielilor pentru bunurile şi lucrările prevăzute în 
lista de investiţii propusă de Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (4) lit.”e” şi alin.(6) lit. „a” pct. 3, 
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi 
actualizată ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se avizează propunerea de cofinanţare a cheltuielilor pentru 
bunurile şi lucrările prevăzute în lista de investiţii propusă de Spitalul „Dr. Karl 
Diel” Jimbolia.

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

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

- Serviciului administraţie publică locală, integrare europeană şi 
relaţii internaţionale, relaţii publice;

- Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane
- Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Nr. 184 din 23 septembrie 2010                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
            Toth Gabor 

                                  CONTRASEMNEAZĂ ,
                                        SECRETAR
                                          Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local şi alocarea cofinanţării din bugetul 
propriu la proiectul Formare IT pentru vârsta a III-a, în cadrul 
Programului de parteneriat între comunităţile locale EBC

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 8198 din 22 septembrie 2010 al Serviciului administaţie

publică locală., Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice prin 
care se propune participarea Consiliului Local şi alocarea cofinanţării din bugetul 
propriu la proiectul Formare IT pentru vârsta a III-a, în cadrul Programului de 
parteneriat între comunităţile locale EBC;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.”e” şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă   participarea Consiliului Local la proiectul
„Formare IT pentru vârsta a III-a”, în cadrul Programului de parteneriat între 
comunităţile locale EBC.

Art.2. – Se aprobă alocarea cotei de contribuţie proprie (cofinanţare),
la proiectul proiectul Formare IT pentru vârsta a III-a, în cadrul Programului 
de parteneriat între comunităţile locale EBC, în sumă de 6.045 lei.

Art.4. – 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 administaţie publică locală., Integrare Europeană şi 

Relaţii Internaţionale, Relaţii Publice;
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane.

Nr.   185 din 23 septembrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.  8023 din  23 septembrie  2010

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN 23 septembrie  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 rectificarea bugetului local pe anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 157 cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statelor de funcţii pe anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 158 cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor cimitir.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 159 cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 94/23.10.2008 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 160 cu unanimitate de voturi
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor 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 adoptat Hotărârea nr. 161 cu unanimitate de voturi
6. 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 adoptat Hotărârea nr. 162 cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce aparţine de 
locuinţa situată în Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 159

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 163 cu unanimitate de voturi.
8. 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 adoptat Hotărârea nr. 164 cu unanimitate de voturi
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a două 
parcele din intravilan, situate în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 22, pentru construire locuinţe.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 165 cu unanimitate de voturi
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de administrare asupra clădirii cu toate 
anexele aferente, situată în perimentrul bălţilor din Jimbolia, în favoarea S.C. Peisaj Hosta 
S.R.L.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 166 cu unanimitate de voturi
11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan concesionat, 
aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre vânzare.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 167 cu unanimitate de voturi
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului concesionat situat în 
Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 24, C.F. 401453, topo. 1876-1877/1/1/1/2 în suprafaţă de 
274 mp.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 168 cu unanimitate de voturi
13. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din oraşul 
Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 169 cu unanimitate de voturi



14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Şandor Ladislau 
Petru, aflat în stare de insolvabilitate.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 170 cu unanimitate de voturi
15. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent imobilului 
situat în Jimbolia, str. C. D. Gherea, nr. 8, cuprins în C.F. 3798, topo. 1089, cumpărat în baza 
Legii 112/1995.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 171 cu unanimitate de voturi
16. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1042/01.10.2009 a 
apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, ap. 11, încheiat cu domnul 
Rovinar Ion Dănuţ.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 172 cu unanimitate de voturi
17. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiilor situate în Jimbolia, str. 
Ştefan cel Mare nr. 9, Incubatorul de afaceri, cu plata utilităţilor.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 173 cu unanimitate de voturi
18. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii Vii, din „sediu 
fermă” în spaţii de locuit.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 174 cu unanimitate de voturi
19. Proiect de hotărâre privind numerotarea apartamentelor existente în clădirea fostă „sediu 
fermă”, din Clarii Vii.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 175 cu unanimitate de voturi
20. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru persoanele 
(familiile) care ocupă faptic apartamentele, în clădirea din Clarii Vii.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 176 cu unanimitate de voturi
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 
2010, al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 177 cu unanimitate de voturi
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii, rectificată, pe anul 2010, a 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 178 cu unanimitate de voturi
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a două posturi vacante la 
Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 179 cu unanimitate de voturi
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 180 cu unanimitate de voturi
25. Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului de proprietate al bunurilor 
prevăzute în Contractul de comodat nr. 329/01.02.2008, din patrimoniul Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în patrimoniul Oraşului Jimbolia

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 181 cu unanimitate de voturi
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului în vederea asigurării sustenabilităţii 
Reţelei Electronice a Comunităţii Locale Jimbolia”

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 182 cu unanimitate de voturi
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor din 
cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 183 cu unanimitate de voturi
28. Proiect de hotărâre privind avizarea unei propuneri de cofinanţare a cheltuielilor 
pentru bunurile şi lucrările prevăzute în lista de investiţii propusă de Spitalul „Dr. Karl Diel” 
Jimbolia

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 184 cu unanimitate de voturi
29. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Consiliului Local Jimbolia şi 
alocarea cofinanţării din bugetul propriu la proiectul „Formare IT pentru vârsta a III-a” în 
cadrul programului de parteneriat între comunităţile locale E.B.C.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 185 cu unanimitate de voturi



1

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23 septembrie  2010 în şedinţa ordinară 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 : Flaugiu Pavel.

În continuare d-l Kaba prezintă,

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statelor de funcţii pe 

anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterea la concurs a unui post de 

îngrijitor cimitir.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 94/23.10.2008 
privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în Consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ.

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare a diferenţei de 
teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de chiriaşi, în baza Legii 
112/1995.

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

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului ce 
aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 159

8. 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.

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 
concesionării a două parcele din intravilan, situate în Jimbolia, str. Spre Sud, nr. 22, 
pentru construire locuinţe.

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de administrare asupra clădirii 
cu toate anexele aferente, situată în perimentrul bălţilor din Jimbolia, în favoarea S.C. 
Peisaj Hosta S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare teren intravilan 
concesionat, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre vânzare.

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 24, C.F. 401453, topo. 1876-
1877/1/1/1/2 în suprafaţă de 274 mp.

13. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile 
din oraşul Jimbolia.

14. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului Şandor 
Ladislau Petru, aflat în stare de insolvabilitate.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea gratuită în proprietate a terenului aferent 
imobilului situat în Jimbolia, str. C. D. Gherea, nr. 8, cuprins în C.F. 3798, topo. 1089, 
cumpărat în baza Legii 112/1995.
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16. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 
1042/01.10.2009 a apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, ap. 
11, încheiat cu domnul Rovinar Ion Dănuţ.

17. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiilor situate în 
Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, Incubatorul de afaceri, cu plata utilităţilor.

18. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii Vii, din 
„sediu fermă” în spaţii de locuit.

19. Proiect de hotărâre privind numerotarea apartamentelor existente în clădirea 
fostă „sediu fermă”, din Clarii Vii.

20. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere pentru 
persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele, în clădirea din Clarii Vii.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
rectificat, pe anul 2010, al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii, rectificată, pe anul 
2010, a Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a două posturi 
vacante la Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

24. Probleme ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
25. Probleme curente ale primăriei.
26. Diverse.

şi solicită completarea acesteia cu
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului de proprietate al bunurilor 

prevăzute în Contractul de comodat nr. 329/01.02.2008, din patrimoniul 
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în patrimoniul Oraşului 
Jimbolia

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului în vederea asigurării sustenabilităţii 
Reţelei Electronice a Comunităţii Locale Jimbolia”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de îngrijitor 
din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia

5. Proiect de hotărâre privind avizarea unei propuneri de cofinanţare a cheltuielilor 
pentru bunurile şi lucrările prevăzute în lista de investiţii propusă de Spitalul „Dr.
Karl Diel” Jimbolia

6. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Consiliului Local Jimbolia şi 
alocarea cofinanţării din bugetul propriu la proiectul „Formare IT pentru vârsta a III-
a” în cadrul programului de parteneriat între comunităţile locale E.B.C.

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 şi plusul la ordinea de zi care se aprobă 
cu unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa ordinară din 22 iulie 2010 şi
nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 18 august 
2010 şi nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 25 august 
2010 şi nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 01 
septembrie 2010 şi nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.
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D-l Toth supune la vot procesul verbal de la şedinţa extraordinară din 17 
septembrie 2010 şi nefiind obiecţii şi completări se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-l Toth prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre.
    D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
  D-na Csutak 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.157
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea Organigramei şi a Statelor 

de funcţii pe anul 2010.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Bill prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre.
  D-l Csutak 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.158
D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea scoaterea la concurs a unui 

post de îngrijitor cimitir.
              D-l Postelnicu  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-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.
         D-l Toth supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de 
voturi şi se adoptă

  HOTĂRÂREA NR.159
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea art. 1 din HCL nr. 

94/23.10.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Jimbolia în 
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

D-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

  D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

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

 D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre.
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    D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu  unanimitate de 
voturi şi se adoptă 

HOTĂRÂREA NR.160
D-l Toth prezintă referatul privind însuşirea rapoartelor de evaluare a 

diferenţei de teren, propus spre vânzare, ce aparţine de locuinţa cumpărată de 
chiriaşi, în baza Legii 112/1995.

D-l Bill   prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul 
de hotărâre.

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

   D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

   D-na Csutak 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.161
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 Postelnicu 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-na Csutak 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.162
D-l Toth prezintă referatul privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului 

ce aparţine de locuinţa situată în Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 159.
  D-l Postelnicu 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-na Csutak 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.163
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 Postelnicu  prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.
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   D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

   D-na Csutk 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.164
   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 Postelnicu 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-na Csutak 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.165
D-l Toth prezintă referatul privind atribuirea dreptului de administrare 

asupra clădirii cu toate anexele aferente, situată în perimentrul bălţilor din 
Jimbolia, în favoarea S.C. Peisaj Hosta S.R.L.

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

D-l Niţoi precizează ca urmează se fie intabulate să fim în legalitate.
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-na Csutak 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.166
D-l Toth prezintă referatul privind însuşirea raportului de evaluare teren 

intravilan concesionat, aflat în domeniul privat al oraşului Jimbolia, propus spre 
vânzare.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.167
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D-l Toth prezintă referatul privind vânzarea fără licitaţie publică a terenului 
concesionat situat în Jimbolia, str. Liviu Rebreanu, nr. 24, C.F. 401453, topo. 1876-
1877/1/1/1/2 în suprafaţă de 274 mp.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.168
D-l Toth prezintă referatul privind efectuarea unor lucrări de cadastru la 

unele imobile din oraşul Jimbolia.
D-l Postelnicu 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 Rakoczi intervine şi precizează că proiectantul a greşit la dezmembrare, se 

reface lucrarea pentru a putea fii intabulate.
    D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
  D-na Csutak 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.169
D-l Toth prezintă referatul privind scăderea din evidenţa fiscală a debitorului 

Şandor Ladislau Petru, aflat în stare de insolvabilitate.
D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
D-l Niţoi precizează că persoana în cauză a decedat.
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
  D-na Csutak 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.170
D-l Toth prezintă referatul privind trecerea gratuită în proprietate a terenului 

aferent imobilului situat în Jimbolia, str. C. D. Gherea, nr. 8, cuprins în C.F. 3798, 
topo. 1089, cumpărat în baza Legii 112/1995.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.
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  D-na Csutak 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.171
D-l Toth prezintă referatul privind rezilierea contractului de închiriere nr. 

1042/01.10.2009 a apartamentului situat în Jimbolia, str. Mărăşeşti, bl. 14, scara B, 
ap. 11, încheiat cu domnul Rovinar Ion Dănuţ.

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Niţoi intervine şi spune, Poliţia de frontieră a confirmat că d-l Rovinar Ion 
Dănuţ este mutat la Moraviţa,  are depusă cerere pentru cumpărarea apartamentului dar 
nu putem să aprobam cererea deorece avem documente din care reiese că persoana în 
cauză nu mai lucreză în Jimbolia şi ar insemna să încălcăm regulamentul, in plus este şi o 
clauză in contract care prevede acest lucru.

D-şoara Cîrlig precizează ca ar avea şi datorii la chirie.
D-l Niţoi precizează că se va pune proprire pe salar.
D-l Bill intervine şi spune să se verifice dacă mai sunt şi alte cazuri.
D-l Niţoi precizează că sa verificat şi sunt 2 cazuri care s-au rezolvat.  
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
  D-na Csutak 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.172
D-l Toth prezintă referatul privind darea în folosinţă gratuită a spaţiilor 

situate în Jimbolia, str. Ştefan cel Mare nr. 9, Incubatorul de afaceri, cu plata 
utilităţilor.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Toth intreaba daca platesc chirie.
D-l Niţoi precizează că nu permite  Legea să se dea în chirie acele spaţii, 

deoarece proiectul a fost finanţat de U.E., le dăm în folosinţa gratuită cu obligaţia de a 
plătii utilităţile, acele spaţii sunt destinate oamenilor de afeceri cu personalitate juridică, 
nu persoanelor fizice.

D-l Kaba intervine şi precizează că sunt firme de interes local.
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
  D-na Csutak 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.173
D-l Toth prezintă referatul privind schimbarea destinaţiei clădirii din Clarii 

Vii, din „sediu fermă” în spaţii de locuit.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
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     D-l Bâcă precizează că sunt familii care locuiesc deja acolo şi vor să intre în 
legalitate.

     D-l Niţoi precizează ca întradevăr stau 4 familii la care se vor întocmi
contracte de închiriere. 

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

  D-na Csutak 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.174
D-l Toth prezintă referatul privind numerotarea apartamentelor existente în 

clădirea fostă „sediu fermă”, din Clarii Vii.
D-l Postelnicu 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-na Csutak 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.175
D-l Toth prezintă referatul privind încheierea contractelor de închiriere 

pentru persoanele (familiile) care ocupă faptic apartamentele, în clădirea din Clarii 
Vii.

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

  D-na Csutak 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.176
D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, rectificat, pe anul 2010, al Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.
D-soara Cîrlig arată că în urma protocolului încheiat între Spitalului „Dr. Karl 

Diel” şi  Consiliul local, bugetul se aprobă pe baza listelor de investiţii, iar în urma unor 
modificări legislative, contractele încheiate du direcţia de sanatate publică sau modificat, 
cei 500000 lei obţinuţi în iulie 2010 de la Ministerul sănătaţii, pentru modernizare şi 
dotare cu aparatură a secţiei de Chirurgie, au fost viraţi în contul Cosiliului local.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.
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     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.177
D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea listei de investiţii, rectificată, pe 

anul 2010, a Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.
D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig arată ca se intervine cu o anexă la lista de investiţii cu o poziţie 

în plus pentru dotări independente din venituri proprii, pentru a putea demara acţiunea în 
Proiectul cu Spitalul din Szentes-Ungaria.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.178
D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la concurs a două 

posturi vacante la Spitalului „Dr. Karl Diel” Jimbolia.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
D-şoara Cîrlig arată că Ordonanţa 34/2009 prevede ca 15% din posturi pot fii 

ocupate prin concurs.
D-l Niţoi întreabă dacă în urma acestei Ordonanţe nu sa deblocat nişte posturi.
D-şoara Cîrlig precizează că sau deblocat, dar sunt posturi care se aprobă de 

Cosiliul local şi posturi care se aprobă de Ministerul sănătăţii, iar noi ne încadrăm în 
cele 2 posturi.

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

  D-na Csutak 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.179
D-l Toth prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 

2010.
D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
D-l Kaba precizează că s-a propus montarea de sisteme de avertizare pentru

scurgeri de gaze naturale la centralele de încălzire ale Instituţiilor subordonate Primăriei.  
D-l Postelnicu prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
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  D-na Csutak 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.180
D-l Toth prezintă referatul privind solicitarea transferului de proprietate al 

bunurilor prevăzute în Contractul de comodat nr. 329/01.02.2008, din patrimoniul 
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în patrimoniul Oraşului 
Jimbolia.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Niţoi precizează că este vorba de bunurile de la P.A.P.I., în Contractul de 
comodat este precizat că după 2 ani se transferă bunurile în patrimoniul Oraşului 
Jimbolia, cu condiţia continuării acestui program care este util pentru acest oraş.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.181
            D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea „Planului în vederea
asigurării sustenabilităţii Reţelei Electronice a Comunităţii Locale Jimbolia”

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.182
            D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea scoaterii la concurs a unui 
post de îngrijitor din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

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

  D-na Csutak 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.183
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            D-l Toth prezintă referatul privind avizarea unei propuneri de cofinanţare a 
cheltuielilor pentru bunurile şi lucrările prevăzute în lista de investiţii propusă de 
Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Niţoi precizează că  Ministerul Sănătaţii a cerut să se întocmească un 
proiect cu cheltuielile de capital pentru o perioadă de 5 ani,  de a beneficia o coofinanţare 
de 3% pentru reparaţii capitale şi 5% pentru dotăriile necesare, este o convenţie în care 
am fost de acord cu cofinanţarea la preluarea Spitatului.    

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.184
7.             D-l Toth prezintă referatul privind aprobarea participării Consiliului 

Local Jimbolia şi alocarea cofinanţării din bugetul propriu la proiectul 
„Formare IT pentru vârsta a III-a” în cadrul programului de parteneriat între 
comunităţile locale E.B.C.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 
proiectul de hotărâre.

D-l Kaba arată că în urma evaluării acestui program este nevoie de o 
cofinanţare din partea Cosiliului local, managerul pragramului este plecat în Lituania 
pentru a accesa fondurile necesare acestui proiect, este vorba de iniţierea şi formarea I T 
(inteligenţă tehnologică) persoanelor de vîrsta a 3-a  în cadrul acestui proiect.

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

     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

  D-na Csutak 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.185
  D-l Rakoczi prezintă referatul privind prelungirea autorizaţiei de construire  

D-nei Benke Justina.
D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil 

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

proiectul de hotărâre.
     D-l Bâcă prezintă raportul comisiei sociale care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.
  D-na Csutak prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil 

proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi precizează că a suferit  o intervenţie medicală şi nu a reuşit să se 

încadreze în termenul legal menţionat în autorizaţie.
D-l Rakoczi supune votului referatul sub forma propusa, care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.
     În continuare se trece la PROBLEMELE CURENTE ALE PRIMARIEI
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  D-l Kaba informează că a fost înştinţat partidul ,,Partida Roomilor,, pentru a 
desemna un locţitor pînă la şedinţa următoare, în locul  D-l Flaugiu Pavel.

  În continuare precizează ca s-a depus proiectul pentru înpădurirea a 47 Ha spre 
aprobare şi speră ca pînă la finele lunii decembrie să se planteze şi o parte din pomi.

  În continuare informează că se întocmeşte un Proiect tehnic pentru dotarea cu 
aparatură modernă la Policlinica oraşului. 

În continuare informează de cele 800000 Euro primite pentru modernizarea 
Centrului de copiii ,,NU MA UITA,, la care trebuie depus un proiect tehnic pîna la data 
de 04 octombrie 2010.

 În continuare  D-l Kaba arată că a fost aprobat finanţarea pentru proiectul  -
Integrare, Dezvoltare, Urbanism – prin care se vor realiza 12 km de şosele, 14 km piste 
pentru biciclişti pe străzile cardinale (S.Est, S.Vest, S.Sud, S.Nord).

D-l Kaba informează de montarea unor camere de supraveghere şi menţionează că 
nu am dorit aceste camere de supraveghere, dar proiectul integrat necesită şi o parte de 
social şi montarea camerelor de supraeghere am considerat noi fiind de social avându-se 
în vedere că suntem un oraş de forntieră.

D-l Kaba informează că sunt aprobate cele 3 proiecte transfrontaliere, cel cu 
spitalul din Szentes (Ungaria), de înpadurire şi staţia de tratare a apei, urmeaza a fii 
semnate de Ministerul de dezvoltare.

D-l Kaba precizează că au fost ceva probleme la staţia de filtrare a apei.
Intervine D-l Pop şi precizează că a fost echipa de intervenţii şi a remediat 

calibrarea sistemului. 
D-l Kaba menţionează că Masterplanul a fost aprobat în sedinţa Consiliului 

Judeţean, ca urmare se va merge la Bruxelles, pentru a obţine banii de finaţare în suma de 
15000000 Euro, coofinanţarea va fii suportată de Consiliul judeţean.

D-l Kaba informeaza că ne mai rămîn cele 3 proiecte pentru anul vitor, aşteptăm 
să primim bani înapoi învestiţi la uzina de apă, sunt proiecte de interes naţional şi sigur se 
vor găsi modalităţi de finanţare.

D-l Kaba informează ca Groapa de gunoi va fi funcţională de la 01 noiembrie 
2010, prin faptul că Retimul va duce gunoiul la staţia lor de sortare, ar fi bine să ne 
gîndim la o staţie de sortare şi pentru oraşul Jimbolia, Retimul a mai investit şi întro staţie 
de balotare mobilă, care se poate transporta la locaţia dorită.

D-l Kaba informeaza că în acest sfărşit de săptămîna va fi o acţiune de curăţenie, 
la care participă în jur de 100 de tineri din oraşul nostru.

D-l Kaba informează că au apărut mici probleme la noul blocul ANL, dar se vor 
rezolva la nivel de admistrator.

D-l Kaba informează că se va pune o pernă de balastru la construcţiile incepute, 
pentru că aşa prevede legea şi se va face sediul APIA.

D-l Kaba arată că este un proiect care prevede asfaltarea străzilor ALBINELOR şi 
BÎRZAVA, suma se ridica la 2,6 miliarde lei, coofinanţate de Consiliul judeţean.

D-l Kaba prezintă raportul privind dinamica asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav adulte şi minore, şi acordarea indemnizaţiei lunare pe 
semestrul I al anului 2010.

În continuare se trece la DIVERSE
D-l Rakoczi întreabă dacă se pot asfalta cele 2 trotoare care fac legătura între 

blocul 2L şi magazinul ,,SC PETRA SRL,,, deoarece este foarte solicitat de cetăţeni, o 
problemă ar fi şi Căinii vagabonzi.

D-l Rakoczi vine cu propunerea de a nivela drumurile din cămp cu autogrederul, 
deoarece sunt aproape inpracticabile.

D-l Postelnicu întreabă cînd se finalizează asfaltările de pe strada L. Rebreanu, 
accesul este îngreunat  la urcare şi coborâre a şoselei prin stratul gros de asfalt aplicat.
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D-l Mihăilă aduce la cunoştinţă că lângă Capela castelului Cekonics, este o 
groapă de gunoi, să se ia masuri altfel locuitorii din acea zonă o vor folosi în continuare 
drept groapă de gunoi.

D-l Toth aduce la cunoştinţă că pe strada Salcâmilor este înfundat canalul de 
evacuare a apei pluviale, motivul find un podeţ de traversare care este surpat.  

D-l Tabeică întreabă dacă S.C. Victronic are de gând să facă ceva pe terenul, pe 
care l-a cumpărat de la Primărie şi în caz că nu va face, dacă nu se poate anula contractul.

D-l Bill prezintă raportul Curţii de conturi privind activitatea S.C. Peisaj-
Hosta.

D-l Ciuciulete precizează că în Raport se găsesc unele nereguli simple pe care 
conducerea S.C. Peisaj-Hosta trebuia să le sesizezeşi să le îndrepte. Oricum să ia măsurile 
necesare pentru remediere şi să răspundă  în termen Curţii de Conturi.

D-l Boldor precizează că se vor remedia acele chestiuni, deoarece sunt minore.
D-l Boldor întreabă dace s-a rezolvat problema legată de foştii Consilieri, 

referitoare la vânzări de teren pe Legea 112/2005 
D-l Bill precizează că s-a facut recurs şi nu se ştie încă nimic.
D-l Niţoi intervine şi face referire la raportul încheiat de Curtea de conturi, cu 

precizarea că ar trebui discutat mai detailat despre acest raport, deoarece sunt probleme 
legate de S.C. Peisaj-Hosta, al cărei asociat unic este Consiliul local Jimbolia.

D-l Boldor intervine şi propune o discuţie detailată în şedinţa următoare.
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 




