
ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA

privind participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea proiectului 
Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat 
public în oraşul Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia, 
Văzând  referatul 9100 din 22.10.2010 al Serviciului Integrare Europeană prin 

care se propune participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea proiectului Modernizare 
străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia;

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. – Se aprobă participarea Consiliului local Jimbolia la realizarea 
proiectului Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat 
public în oraşul Jimbolia .

Art. 2. – Se aprobă cheltuielile generate de proiectul “Modernizare străzi, 
înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia” , în 
sumă de 23.637.934,25 lei.

Art. 3. – Se alocă din bugetul local  suma de 23.637.934,25 lei necesară
implementării acestui proiect, în condiţiile rambursării (decontării) ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale.

Art. 4. – Se alocă din bugetul local cota de cofinanţare în sumă de 380.923,00 
lei, reprezentând 2 %,  pentru implementarea proiectului.

Art. 5. – Se alocă din bugetul local suma de 16.708,00 lei, ce reprezintă 
cheltuieli neeligibile şi suma de 4.575.084,05 lei, ce reprezintă TVA-ul aferent  proiectului.

Art. 6. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 48/27.03.2009.
Art. 7. – 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 Integrare Europeană
- cetăţenilor prin afişare şi presă 

Nr. 209 din 25 octombrie  2010     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                        Toth Gabor

                                    CONTRASEMNEAZĂ 
      SECRETAR,
       Niţoi Ionel



ROMÂNIA                                                                                                                         
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

H O T Ă R Â R E
privind punerea la dispoziţie a unui spaţiu adecvat din imobilul situat în Jimbolia, Str. 

Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei „Grupul De acţiune Locală 
(GAL) al teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis”

   Consiliul Local al oraşului Jimbolia;
Având în vedere referatul nr. 9141 din 25.10.2010 al Serviciului Urbanism prin care 

se solicită adoptarea unei hotărâri privind punerea la dispoziţie a unui spaţiu adecvat din 
imobilul situat în Jimbolia, Str. Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării activităţii 
Asociaţiei „Grupul De acţiune Locală (GAL) al teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis”

În temeiul prevederilor art. 124 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1  - Se  aprobă punerea la dispoziţie a unui spaţiu adecvat din imobilul situat în 
Jimbolia, Str. Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei „Grupul De 
acţiune Locală (GAL) al teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis”.

Art. 2 – Suprafaţa spaţiului consemnat la Art.1 se va stabili în funcţie de necesitatea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală (GAL) al 
teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis” şi se va încheia un contract de comodat.

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;
- cetăţenilor prin afişare şi presă 

Nr. 210 din 25 octombrie 2010 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toth Gabor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Niţoi Ionel



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA
Nr. 9059/25.10.2010

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 
LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA  DIN   25.10.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier Toth Gabor
      Din cei 17 consilieri în funcţie au fost prezenţi : 17
      

ORDINE DE ZI A ŞEDINŢEI

1. Poiect de hotărâre privind participarea Consililui local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat 
public în oraşul Jimbolia”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 209 cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a unui spaţiu adecvat din imobilul situat în 
Jimbolia, Str. Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei „Grupul De 
acţiune Locală (GAL) al teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis”.

S-a supus la vot şi s-a adoptat Hotărârea nr. 210 cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI JIMBOLIA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 25 octombrie 2010 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului 
Jimbolia.

D-l Boldor, viceprimarul  oraşului, deschide lucrările şedinţei şi precizează că din  cei 17 consilieri 
în funcţie sunt prezenţi 17.

În continuare d-l Boldor prezintă 

ORDINEA DE ZI

1. Poiect de hotărâre privind participarea Consililui local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în 
oraşul Jimbolia”.
şi solicită suplimentarea acesteia cu:
1.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a unui spaţiu adecvat din imobilul situat în 
Jimbolia, Str. Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei „Grupul De acţiune 
Locală (GAL) al teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis”

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

D-l Toth prezintă referatul participarea Consililui local al oraşului Jimbolia la realizarea 
proiectului „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi modernizare iluminat public în 
oraşul Jimbolia”.

D-l Bill  prezintă raportul comisiei economice care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Rakoczi prezintă raportul comisiei de urbanism care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-l Bâcă prezintă raportul 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. 209
D-l Toth prezintă referatul privind punerea la dispoziţie a unui spaţiu adecvat din imobilul 

situat în Jimbolia, Str. Ştefan cel Mare, nr. 9, în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei „Grupul De 
acţiune Locală (GAL) al teritoriului “Microregiunea Banat-Ripensis”

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

hotărâre.
D-l Toth supune aprobării proiectul de hotărâre care se aprobă cu unanimitate de voturi şi se adoptă
HOTĂRÂREA NR.  210
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 




