
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. 8577 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. Alipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 401190 (proprietatea Statului 
Român, în suprafaţă de 983 mp), 401191 (proprietatea publică a Oraşului Jimbolia, 
în suprafaţă de 1.084 mp) şi 401192 (proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 
9.704 mp).

După efectuarea lucrărilor de alipire a acestor imobile, vor fi stabilite 
următoarele cote părţi:

a) Statul Român – 90,79% părţi comune, reprezentând teren în suprafaţă de 
10687/11771 mp;

b) Oraşul Jimbolia – 9,21% părţi comune, reprezentând teren domeniul 
public în suprafaţă de 1084/11771 mp

Art. 2. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
HCL 169/23.09.2010.

Art. 3. – 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.  187 din 08 octombrie 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. 8578 din 05 octombrie 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 introduce punctul „14” – Bază sportivă 
multifuncţională – Model tip 2 în colonia Agricolă Clarii Vii, oraşul 
Jimbolia, jud. Timiş, în valoare de 100.000 lei, rezultând un Total Cap B
de 5.317.000 lei, şi un Total General de 8.633.000 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
- Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului

Nr. 188 din 08  octombrie 2010                           
                                                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

     Toth Gabor 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ ,
         SECRETAR

                                                             Niţoi Ionel 



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
                 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul local  al oraşului Jimbolia;
Văzând referatul nr. 8639 din 7 octombrie 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. IV
VENITURI – TOTAL               120,00
1. Cote defalcate din impozitul pe venit                             04.02.01                  -108,30
2. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit     04.01.04                      42,30
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare                         11.02.06                     -34,00                        
4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului 
    de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive 
    din spaţiul rural                                                                      11.02.07                   220,00                           

CHELTUIELI – TOTAL               120,00
1. Autorităţi publice                                                   51.02              -300,00          

- cheltuieli de personal                  51.02.10              -100,00
- bunuri şi servicii                                               51.02.20                  -200,00

2. Cultură, recreere şi religie                                             67.02                        220,00
- transferuri curente                                          67.02.55                   100,00
- cheltuieli de capital                                           67.02.71                   120,00        

3. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                               70.02                        200,00
- bunuri şi servicii                                                70.02.20                   200,00

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 buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane 

Nr. 189 din 08 octombrie 2010             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Toth Gabor

    
CONTRASEMNEAZĂ,
         SECRETAR,

                       Niţoi Ionel         
  



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
NR.   8571/08.10.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   08.10.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Toth Gabor
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 10
      Au absentat : d-l Bill Zoltan, d-l Ciuciulete Petru, d-l Flaugiu Pavel, d-l Macovei Bogdan, d-l 
Mihăilă Timotei, d-l Postelnicu Darius şi d-l Tabeică Neculai.

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. 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. 187 cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotărâre privind completarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 188 cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 189 cu unanimitate de voturi



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 08 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 10, absentează : d-l Bill Zoltan, d-l Ciuciulete Petru, d-l Flaugiu Pavel, d-l 
Macovei Bogdan, d-l Mihăilă Timotei, d-l Postelnicu Darius şi d-l Tabeică Neculai.

În continuare d-l Kaba prezintă 

ORDINEA DE ZI

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.

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 efectuarea unor lucrări de cadastru la unele imobile din
oraşul Jimbolia.

Intervine d-l Niţoi care precizează că s-a mai dat o hotărâre în acest sens, dar s-a prevăzut doar 
procedura de alipire a imobilelor, fără să se menţioneze cotele părţi. Din acest motiv hotărârea a fost 
respinsă de către OCPI şi a trebuit  refăcută.

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

D-şoara Cîrlig  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

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

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

adoptă
HOTĂRÂREA NR. 187

D-l Toth prezintă referatul privind modificarea Listei de investiţii pentru anul 2010.
D-şoara Cîrlig  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 

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

hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul 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. 188
D-l Toth prezintă referatul privind rectificarea bugetului local pe anul 2010



2

D-l Niţoi precizează că prin hotărâre de guvern s-a atribuit suma de 120.000 lei pentru Baza 
sportivă multifuncţională în Colonia Agricolă Clarii Vii şi suma de 100.000 lei pentru reabilitarea 
reţelei de alimentare cu apă în Colonia Clarii Vii, sume care trebuie incluse în bugetul local.

D-şoara Cîrlig  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre.

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

D-l Bâcă prezintă raportul 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. 189

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 




