
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului „Modernizare 
centru civic în oraşul Jimbolia”.

Consiliul local al oraşului,
Văzând referatul 8403 din 29.09.2010 al Serviciului Integrare Europeană, Relaţii 

Publice, prin care se propune participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea
proiectului „Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. ”e”, alin (6) lit. „a” pct. 10 şi 11 şi art. 45 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului „Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”.

Art. 2. – Se alocă din bugetul local resursele financiare necesare implementării 
proiectului cu titlul „Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”, în valoare de 
14.874.385,91 lei, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale.

Art. 3. – Se  alocă cota de contribuţie proprie în sumă de 240.384,34 lei, reprezentând 
2% din cheltuielile eligibile ca şi cofinanţare la proiectul  „Modernizare centru civic în 
oraşul Jimbolia”.
            Art. 4. – Se susţine din bugetul local  TVA-ul aferent proiectului „Modernizare 
centru civic în oraşul Jimbolia” în sumă de 2.855.169,22 lei.

Art. 5 – Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare centru civic 
în oraşul Jimbolia”, reactualizat în luna septembrie 2010.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
– Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului- Judeţul 
Timiş;

– Serviciului Integrare Europeană;
– Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane;
– Compartimentului administaţie publică locală.

Nr.    186 din 04  octombrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Toth Gabor

     

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   8448 /04.10.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   04.10.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Toth Gabor
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 11
      Au absentat : d-l Bill Zoltan, d-l Flaugiu Pavel, d-l Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d-l Pop 
Eugen şi d-l Rakoczi Gheorghe

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea 
proiectului  “Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 186 cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 04 octombrie 2010 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
oraşului Jimbolia.

D-l Kaba, primarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 11, absentează : d-l Bill Zoltan, d-l Flaugiu Pavel, d-l Macovei Bogdan, d-l 
Mihăilă Timotei, d-l Pop Eugen şi d-l Rakoczi Gheorghe.

În continuare d-l Kaba prezintă 

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea proiectului  
“Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”.

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

D-l Toth  supune aprobării ordinea de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l Toth prezintă referatul privind participarea Consiliului Local Jimbolia la realizarea 

proiectului  “Modernizare centru civic în oraşul Jimbolia”.
Intervine d-l Ciuciulete care întreabă dacă sunt modificări faţă de proiectul care a mai fost 

depus spre finanţare.
D-l Boldur spune ca proiectul a fost respins şi că au lipsit puţine puncte. Firma care a făcut 

documentaţia a refăcut părţile unde am fost depunctaţi, deci diferenţele nu sunt mari.
D-l Kaba precizează că pentru măsura pe care se depune proiectul banii s-au epuizat, dar fiind 

făcută documentaţia încercăm să mai depunem odată, poate se retrag alte proiecte. Spune că ar fi păcat 
să nu încercăm.

D-şoara Cîrlig  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-l Vânătoru prezintă raportul comisiei de cultură care avizează favorabil proiectul de 

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 186

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 




